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CONSttKJU DE LOttUNJE- TEMEINIC 
PREMTITE, PREDATE IA TERMEN!

Asigurarea proiectelor 
pentru anul viitor

în aceste zile pe șantierele 
din Capitală

în cadrul pregătirii construcțiilor 
din anul viitor un loc important 
ocupă asigurarea din timp a șan
tierelor cu documentație tehnică. 
Avînd la îndemînă din vreme pro
iectele, constructorii își pot organi
za mai temeinic munca, au posibi
litatea să se aprovizioneze cu ma
terialele necesare, să asigure utila
jele de care au nevoie. Ei pot în

cepe astfel construcțiile la termenele stabilite.
Mulți beneficiari de lucrări s-au îngrijit de acest 

lucru. Comitetul executiv al Sfatului popular regional 
Bacău a analizat, în cadrul unei ședințe cu proiectanții 
și constructorii, situația fiecărui obiectiv ce urmează 
a fi executat anul viitor. Cu acest prilej s-au stabilit 
sarcini și termene precise privind lansarea comenzilor 
și terminarea proiectelor. Termenele fixate au fost ur
mărite îndeaproape. D.S.A.P.C. Bacău posedă în pre
zent comenzi pentru aproape întreg volumul de lucrări 
din 1964 ; peste 80 la sută din documentație va fi pre
dată șantierelor pînă la sfîrșitul acestui an, iar restul 
în trimestrul I al anului viitor. La Iași este asigurată 
documentația pentru 75 la sută din lucrările planificate 
pe trimestrul I 1964. O activitate rodnică s-a desfășu
rat în această privință și în regiunile Ploiești, Banat, 
Brașov și altele.

Unii beneficiari și proiectanți nu au tras însă toate 
concluziile din experiența anilor trecuți cînd, din lipsa 
unor proiecte — totale sau parțiale — lucrările pe o 
serie de șantiere nu s-au desfășurat în bune condiții, 
în unele regiuni — Hunedoara, Galați și altele — au 
avut loc în acest an stagnări în execuția lucrărilor, 
productivitatea muncii a fost scăzută. Din această 
cauză durata de execuție a unor blocuri e încă mare, 
unele întreprinderi de construcții nu au predat la timp 
și în întregime obiectivele planificate. Pentru mai buna 
organizare a muncii pe șantiere, încă din primele luni 
ale anului viitor este necesar să se urgenteze elabo
rarea proiectelor. Cu mai multă operativitate trebuie 
stabilite amplasamentele, îndeosebi pentru locuințe. 
Faptul că în acest an unele amplasamente din Capitală, 
Ploiești și din alte orașe au fost stabilite sau elaborate 
cu întîrziere a îngreunat munca proiectanților și a con
structorilor ; din această cauză unele blocuri au fost 
începute cu luni de zile mai tîrziu decît era stabilit.

în cadrul institutelor centrale de proiectare și di
recțiilor de sistematizare, arhitectură și proiectare a 
construcțiilor din regiuni este necesar să se'ia măsuri 
pentru sporirea capacității de proiectare, ridicarea 
productivității muncii în fiecare atelier în parte. 
Procedează bine conducerile de unități de proiectare 
care pun la baza activității lor elaborarea, după gra
fic, a documentației tehnice și eșalonează în mod ra
țional predarea acesteia șantierelor.

De un real folos s-a dovedit a fi în munca proiec- 
tanților utilizarea pe scară largă a proiectelor refolo- 
sibile, tip și directive. Se impune ca experiența bună în 
acest domeniu să fie larg extinsă. în mai mare măsură 
se cer a fi prevăzute în proiecte metodele avansate 
de execuție, materialele noi și soluțiile cu o deosebită 
eficacitate economică, verificate în practica șantierelor 

•— cofraje glisante, prefabricate, procedee noi de execu
ție a finisajelor etc. Munca proiectantului nu se termină 
odată cu predarea documentației. Colaborarea strînsă 
cu constructorul în realizarea proiectelor a dat bune 
rezultate pe șantiere ; au fost înlăturate unele omisiuni, 
s-au adus numeroase îmbunătățiri în execuție. Aceas
tă colaborare se cere dezvoltată, întărită pe toate fazele 
de execuție a construcțiilor.

îndeplinindu-și la timp și în cele mai bune condiții 
sarcinile pe care le au, de a preda șantierelor docu
mentația tehnică necesară, proiectanții aduc o contri
buție de seamă la realizarea exemplară a construcțiilor 
anului 1964.

Constructorii bucureș- 
teni au ridicat în acest 
an, în cartierele Jiului- 
Scînteia, Mihai Bravu, 
Drumul Taberei, Șoseaua 
Giurgiului și altele, blocuri 
de locuințe însumînd cîte- 
va mii de apartamente. 
Alte blocuri sînt într-un 
stadiu avansat de finisaj, 

în aceste zile, construc
torii își concentrează for
țele pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest 
an și pregătirea construc
țiilor din anul viitor. Pe 
șantierul nr. 3 de pe Șo
seaua Mihai Bravu au fost 
înălțate anul acesta 9 
blocuri cu 10 etaje, însu
mînd peste 1 000 de apar
tamente. în primele 5 
blocuri (fotografia de jos) 
s-au și mutat locatari. Lu
crările de finisaj la blocul 
D 14, cu 383 apartamente 
vor fi terminate pînă la 
20 decembrie. La blocurile 
ridicate cu ajutorul cofra- 
jelor glisante se lucrează 
intens la finisaje. Pe șan
tier s-au terminat pregă
tirile pentru continuarea 
lucrului pe timpul iernii, 

în noul cartier Jiului- 
Scînteia s-au predat pînă 
la 30 septembrie 10 blocuri. 
La 1 septembrie a început 
montajul altor 6 blocuri 
din panouri mari prefa
bricate, cu parter și 4 eta
je. în prezent la două din
tre ele se fac pregătiri 
pentru recepție. Pînă la 
sfîrșitul anului aici vor 
mai fi terminate alte 360 
de apartamente. Paralel 
cu terminarea construc

țiilor din acest an, aici au 
început lucrările și la 12 
blocuri cu 1 480 de apar
tamente, precum și la o 
școală cu 24 săli de clasă, 
care constituie front de 
lucru pentru 1964. Șapte 
blocuri care urmează să 
fie construite în anul 
viitor se vor executa cu 
ajutorul cofrajelor glisan
te. Construcțiile pe acest 
șantier se execută într-un 
ritm susținut ; la blocul cu 
280 de garsoniere s-a ajuns 
într-un timp scurt la ni
velul 7. Iată în fotografia 
de sus echipa de fierari 
condusă de Stancu Crista- 
che, lucrînd la armătura 
unui nou etaj la blocul 
C 9.

Pe șantierele Balta Albă, 
Drumul Taberei, Șoseaua 
Giurgiului și altele se con
stată însă rămîneri în 
urmă în executarea con
strucțiilor de locuințe din 
acest an. La aceasta au 
contribuit deficiențele în 
organizarea muncii pe 
șantiere, în folosirea utila
jelor, precum și eșalona
rea nerațională a predării 
blocurilor pe trimestre. în 
cadrul altor șantiere nu 
s-au luat toate măsurile 
pentru pregătirea frontu
lui de lucru pe 1964. Este 
necesar ca în aceste zile 
de început de iarnă, con
structorii să-și sporească 
eforturile, să se ia măsuri 
pentru grăbirea ritmului 
de execuție a lucrărilor și 
pregătirea în bune condi
ții a construcțiilor din 
anul viitor.
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CELOR Cil PIANUL ANUAL ÎNDEPLINII

48 de întreprinderi din Capitală

După datele centralizate pînă la 14 decembrie, 
48 întreprinderi republicane din Capitală au în
deplinit planul anual la producția globală indus
trială, din care 17 și la producția marfă.

Printre colectivele care au îndeplinit planul anual 
înainte de termen se numără cele ale întreprinde
rilor chimice „9 Mai“, „Reactivul“, „Eiola“, a Com
binatului de cauciuc Jilava, a întreprinderii de în
călțăminte „Flacăra roșie“ și altele.

Planul anual la producția globală și marfă a fost 
îndeplinit și de industria locală bucureșteană.

Colectivul minei Uricani

URICANI (coresp. „Scînteii“). — In cursul zilei 
de ieri, colectivul minei Uricani și-a îndepli
nit sarcinile de plan pe anul în curs. Minerii de 
aici au dat pînă acum peste plan importante can

tități de cărbune cocsificabil. De asemenea, în a- 
ceastă perioadă productivitatea muncii a crescut 
simțitor, iar consumul de lemn de mină s-a re
dus. Aceste realizări s-au obținut îndeosebi prin 
aplicarea unor metode avansate de lucru.

Buna organizare a muncii ți-a spus cuvînful

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — Pînă în 
ziua de 14 decembrie au raportat îndeplinirea pla
nului de producție 25 de întreprinderi industriale și 
unități economice din regiunea Dobrogea. Printre 
acestea se numără : întreprinderea de prefabricate 
și materiale de construcții, Șantierul Naval și fa
brica „Munca“ din Constanța, Uzina de reparații 
Năvodari, fabrica „Dunărea“ din Tulcea și altele. 
Productivitatea muncii în unitățile economice din 
regiune a crescut în primele 11 luni ale anului cu 
1 la sută față de plan.

Consfătuirea cercurilor literare 
din Moldova

BACĂU (coresp. „Scîn
teii“). — Sîmbătă s-au 
deschis lucrările consfă
tuirii cercurilor literare 
din regiunile Bacău, Iași, 
Suceava, Galați, organi
zată de Uniunea Scriito
rilor din R. P. Romînă, în 
colaborare cu Casa cen
trală a creației populare. 
La consfătuire iau parte 
peste 100 de membri ai 
cercurilor literare, mem
bri ai Uniunii Scriitori
lor, redactori ai publica
țiilor literare etc.

în ședința de ieri au 
fost prezentate patru in
formări despre activita-

tea cercurilor literare din 
Moldova.

In cadrul consfătuirii au 
luat cuvîntul tov. Gheor
ghe Roșu, prim-secretar al 
Comitetului regional de 
partid Bacău, Marcel 
Breslașu, membru al bi
roului Uniunii Scriitorilor 
și Pop Simion, secretar al 
Uniunii Scriitorilor.

In continuare, astăzi au 
loc seminarii organizate 
pe genuri de creație. 
După-amiază, participan- 
ții la consfătuire vor asis
ta la șezători literare în 
satele regiunii Bacău.

O o
Cînd un cetățean solicită o audiență 

la președintele comitetului executiv al 
sfatului popular orășenesc sau la vre
unul din membrii acestuia, înseamnă că 
are de rezolvat o problemă serioasă, pe 
care n-au putut s-o rezolve secțiunile, 
conducerile instituțiilor sau întreprinde
rilor subordonate sfatului popular. Și, 
după cîte știm, președintele și membrii 
comitetului execu- ____ _________
tiv au datoria sa-i •
primească pe cetă
țeni în audiență, să 
le asculte păsurile 
și, în cadrul preve
derilor legale și al posibilităților exis
tente, să rezolve cererile, propunerile 
și sesizările lor.

De la o vreme însă, membrii Comi
tetului executiv al Sfatului popular o- 
rășenesc Iași, și mai ales tov. președinte 
Anghel Negulescu, și-au cam uitat a- 
ceastă îndatorire. Pentru a ți se stabili 
ziua de audiență la tovarășul președinte 
trebuie să te înscrii cu multă vreme 
înainte. Iar în ziua fixată, cînd te pre
zinți la sfat, de multe ori în pragul ușii 
apare un alt tovarăș, care anunță că 
președintele este ocupat și că îl va în-

NE SCRIU CITITORII

încheierea lucrărilor Conferinței pe țară 
a Uniunii Compozitorilor

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
Conferinței pe țară a Uniunii Com
pozitorilor. Ședința a fost prezidată 
de compozitorul Laurențiu Profeta.

Delegații au discutat și aprobat 
proiectul de rezoluție a Conferinței, 
care prevede măsuri pentru dez
voltarea continuă a creației muzi
cale și activității Uniunii Compozi
torilor.

Conferința a trecut apoi la alege
rea Comitetului și a Comisiei de re
vizie ale Uniunii Compozitorilor.

în Comitetul Uniunii Compozito
rilor au fost aleși 39 de membri.

în prima sa ședință plenară, Co
mitetul a ales biroul Uniunii Com
pozitorilor, alcătuit din următorii 
tovarăși : Ion Dumitrescu, președin
te al Uniunii Compozitorilor ; Tudor

Ciortea și Alfred Mendelsohn — vi
cepreședinți ; Vasile Tomescu, se
cretar ; Dumitru Capoianu, Ion 
Chirescu, Octavian Cosma, Gherase 
Dendrino, Theodor Grigoriu, Mihail 
Jora, Tiberiu Olah, Laurențiu Pro
feta, Radu Șerban, membri în bi
rou. Președinte al Comisiei de revi
zie a fost ales prof. Dimitrie Di- 
nicu.

în numele noului Comitet ales a 
mulțumit tov. Ion Dumitrescu.

Conferința a hotărît prin puter
nice aplauze să trimită o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Textul tele
gramei, prezentat de tov. Ion Dumi
trescu, a fost adoptat în unanimi
tate.

(Agerpres)

Combinatul de in
dustrializare a lemnu
lui din Rm. Vîlcea, 
dotat cu utilaje mo
derne — avînd prin
cipalele operații me
canizate ți semiauto- 
matizate — aduce o 
contribuție importan
tă la valorificarea su
perioară a masei lem
noase. în fotografie: 
Aspect din fabrica de 
placaj a combinatului.

Aviația utilitară
Anul acesta avioanele aviației utili

tare de la aeroportul Otopeni au îm
prăștiat 55 000 000 kg îngrășăminte și 
substanțe pentru combaterea dăunăto
rilor pe o suprafață de peste 370 000 ha 
de ogoare și păduri. Pe mari suprafețe 
au fost folosite avioanele în agricultura 
regiunilor București, Banat, Oltenia, 
Suceava, Dobrogea, Galați. Pe însem
nate suprafețe cultivate cu cartofi din 
regiunea Brașov, cu ajutorul avioanelor 
a fost combătut gîndacul de Colorado 
prin prăfuiri de la joasă înălțime.

în anul viitor 
parcul aviației utili
tare va fi dotat cu 
noi avioane mo
derne. Acum, în 
timpul iernii, cînd 
activitatea de zbor 
este mai redusă, la 
aerobaza din Oto
peni au fost orga
nizate cursuri de 
ridicare a calificării.

Spre oțelării
Acțiunea de colectare a fierului vechi s-a desfășu

rat în acest an cu o amploare crescîndă. Au plecat 
spre oțelării peste 1 500 000 tone de fier vechi, ceea 
ce echivalează cu 2000 de trenuri a cîte 50 de vagoa
ne. Din orașul București au fost trimise spre oțelă
rii 162 000 tone fier vechi, din regiunile Brașov — 
117 000 tone, Galați — 100 000 tone, Bacău — 75 000
tone. Printre marile uzine evidențiate în colectarea 
fierului vechi se numără Uzinele „Republica“ din 
București, Laminorul de tablă Galați, Fabrica de rul
menți Bîrlad.

Intr-o lună cît într-un an
într-o singură lună a 

trimestrului III a acestui 
an s-au transportat cu 
autocamioanele tot atîtea 
mărfuri cît în întreg anul 
1957. în fiecare an parcul 
de autovehicule este do
tat cu noi mașini. 
1963 întreprinderile
transport rutier au pri
mit aproape 6 000 auto
vehicule și remorci. De

In 
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Auzim adesea despre 
fapte curajoase. In îm
prejurări care pun la 
încercare bărbăția și 
stăpînirea de sine, un 
om oarecare din preaj
ma noastră nu pregetă 
să-și primejduiască poa
te viața pentru c 
salva pe a altuia sau a 
feri de primejdie avutul 
obștesc. Simplu, firesc, 
eroii aceștia anonimi 
acționează din îndem
nul conștiinței.

locui el. Așa s-a întîmplat în ziua de 23 
noiembrie. Se înțelege că, în această si
tuație, cetățenii care așteptaseră 30 de 
zile să fie primiți de președinte, au ple
cat acasă nemulțumiți. Desigur sînt și 
cazuri cînd programul unui șef de ins
tituție se modifică pe neașteptate, așa 
încît el nu poate sta de vorbă cu cetă
țenii. Dar aceasta nu trebuie să devină 

o regulă. De altfel, 
nici ceilalți membri 
ai comitetului exe
cutiv nu respectă 
cu strictețe orele de 
audiență.

Noi știm că tovarășul președinte și 
ceilalți membri ai comitetului executiv, 
care poartă răspunderea gospodăririi 
unui oraș mare ca al nostru, au de re
zolvat probleme numeroase și grele. So
cotim însă că acestea nu-i scutesc de 
obligația de a se ocupa cu grija cuve
nită de rezolvarea cererilor și sesiză
rilor cetățenilor. Am dori ca orele fixa
te pentru audiențe să fie respectate și 
să se ia măsuri ca cererile și propune
rile oamenilor muncii să fie rezolvate.

Un grup de cetățeni

...La marginea comu
nei Valea Largă din ra
ionul Luduș se întinde 
lacul Tăureu. Oglinda 
tremurătoare a apei a 
încremenit sub răsufla- 
rea.de.gheață a gerului. 
Și cum se întîmplă de 
obicei, patinele copiilor 
au prins să deseneze a- 
rabescuri pe luciul ghe- 
ții. Cuprins de viitoarea 
jocului, un copil s-a a- 
vîntat pînă spre mijlo
cul lacului, 
pîrîitură și 
clipe băiatul 
copca Ce i se deschise 
sub picioare. Vestea se 
răspîndi cu repeziciune. 
Curînd, pe mal se adu
nase puzderie de oa
meni. Cine să se încu
mete ? Un tînăr porni

Se auzi o 
în cîteva 

căzu în

au intrat în:asemenea
funcțiune 6 stații mo
derne de întreținere în
zestrate cu instalații de 
spălat-gresat de înaltă 
productivitate. Alte 8 a- 
semenea stații urmează să 
fie date în exploatare în 
curînd. La 47 unități de 
autotransport au fost exe
cutate lucrări de extins 
dere și modernizare.

spre copcă, 
cîțiva pași 
apei și se trezi și el a- 
fundat pînă mai sus de 
brîu, în 
zdrelite 
gheții, 
pînă la 

a o să-l prindă 
să-l ridice 
capului.

Numele 
merar ? Ignat Chiroi, 
elev în clasa 
școlii medii din

...Locomotiva 
se opintea din 
trăgînd după ea 
mărfarului. Era undeva, 
pe linia Simeria-Hune- 
doara. In zare se vedea 
cantonul 4. Privind de-a 
lungul garniturii, me
canicul M. Laurean ob
servă că la unul din va
goanele descoperite se 
deschiseseră ușile late
rale. Peste puțină vre
me urma să treacă un 
tren de persoane. Tre
buia acționat cu repezi
ciune. Mecanicul frînă 
brusc și, împreună cu 
fochistul L. Bențiu, 
porni în fugă spre va
gonul cu pricina. Sub 
rafalele vîntului, biciuiți 
de ploaia rece, își uniră 
forțele și cu o ultimă

Făcu doar 
pe cristalul

lac. Cu mîinile 
de ascuțișul 

își croi drum 
copil. Izbuti 

în brațe și 
deasupra

acestui te-

a X-a a 
Luduș. 
50172 

greu, 
povara

încordare închiseră u- 
șile. Pe lingă ei, țîșni 
ca într-o scăpărare de 
fulger personalul. Cu 
conștiința datoriei îm
plinite, mecanicul și fo
chistul porniră mai de
parte în obișnuita cursă.

...O limbă de flăcări 
și focul cuprinse acope
rișul de draniță al casei. 
Cineva dădu alarma. Cei 
dinții sosiți la locul in
cendiului au fost pio
nierii școlii aflate în a- 
propiere. Cei mai mici 
începură să îndepărteze 
lemnele, paiele și coce
nii, iar ceilalți să care 
apă cu gălețile și să sal
veze lucrurile din casa 
învăluită de foc. Curînd 
sosiră oamenii din sat și 
pompierii. Primejdia in
cendiului a fost înde
părtată. Copiii și-au re
luat lecția de parcă nu 
s-ar fi petrecut nimic. 
Faptul s-a petrecut în 
satul Plopu din raionul 
Moinești.

...Trei întîmplări deo
sebite, din trei colțuri 
de țară. Dacă v-am po
vestit faptele îndrăz
nețe ale eroilor lor am 
făcut-o pentru că merită 
să-i cunoașteți.

ION MÄRGINEANU

LA CASA AGRONOMULUI
Prin 1958, cînd primii 45 de 

cursanți au ■ călcat pragul Casei a- 
gronomului din Brăila, nimănui nu-i 
trecea prin gînd că alte mii de oa
meni din cele mai diverse profesii 
ale agriculturii îi vor urma de-a 
lungul anilor. Unii își imaginau pe 
atunci Casa agronomului drept un 
loc de întîlnire cu vechi colegi de 
facultate. Dar, curînd, s-a văzut că 
ea reprezintă cu mult mai mult. Ca 
și în celelalte case ale agronomului 
din țară, aici fiecare serie de 
cursanți își ridică nivelul de califi
care, face cunoștință cu noile cuce
riri ale științei agricole.

Organizarea muncii și a producției 
în gospodăriile colective, cultura 
noilor soiuri și hibrizi de cereale și 
alte plante, creșterea animalelor și 
a păsărilor în fermele zootehnice, 
realizarea de construcții agricole 
bune și ieftine, aplicarea metodelor 
înaintate în legumicultură, pomicul
tură și viticultură pe suprafețe tot 
mai întinse — sînt numai cîteva din 
problemele mai importante ale pla
nului tematic al Casei agronomului. 
Peste 4 600 de cursanți, ingineri a- 
gronomi, ingineri zootehniști, me
dici veterinari, președinți de gospo
dării colective, contabili, brigadieri, 
îngrijitori de animale, legumicul
tori din unitățile socialiste au 
fost școlarizați aici pe serii și 
profiluri de specialitate agrico
lă. Tot prin grija Casei agrono

mului, alți aproape 500 de cursanți 
au fost în practică, pe o durată de 
6-8 luni, în stațiunile experimentale 
de la Rușețu și Odobești, la gospo
dăriile de stat Dunărea și Vădeni.

Să facem cunoștință cu cîțiva din
tre cursanții ultimei serii din acest 
an — cea a apicultorilor. Toader 
Neculai, unul dintre cei trei apicul
tori de la gospodăria colectivă din 
Batogu, arată cum a reușit anul a- 
cesta să obțină, în medie, cîte 35 kg 
de miere de la fiecare stup. In afa
ră de aceasta, el socotește că spo
rul de producție realizat de gospo
dărie prin polenizarea florii-soare- 
lui de către albine se ridică la peste 
5 vagoane de semințe.

Specialiștii veniți la Casa agrono
mului se reîntîlnesc cu atmosfera 
familiară a laboratoarelor și cu nu
meroasele exponate ale muzeului- 
expoziție. Aici se află și o bogată 
colecție de semințe din soiuri și 
hibrizi de înaltă, productivitate, din
tre care rinele nu existau la vremea 
cînd unii dintre ei au terminat fa
cultatea. Alți cursanți, veniți de pe 
întinsul ogoarelor, mînuiesc mai cu 
sfială la început instrumentele de 
laborator, privesc cu interes mache
tele construcțiilor agrozootehnice, 
urmăresc graficele care arată com
parativ eficacitatea aplicării diferi
telor îngrășăminte pentru creșterea 
producției la hectar sau comporta
rea diferitelor soiuri și hibrizi.

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

București
Primiți. vă rog mulțumirile mele cordiale pentru felicitările adre

sate cu prilejul sărbătorii naționale a R.S.F. Iugoslavia.
Folosesc acest prilej pentru ca, la rîndul meu, să vă transmit cele 

mai bune urări pentru continua întărire a relațiilor prietenești și a co
laborării multilaterale dintre cele două țări ale noastre socialiste vecine, 
pentru progresul continuu și fericirea poporului din Romînia, precum 
și pentru binele dumneavoastră personal.

IOSIP BROZ TITO

în laboratorul de zootehnie, 
cursanții întîlnesc un mare număr 
de mulaje, care reprezintă animale 
și păsări din zeci de rase, o gamă 
largă de biostimulatori fabricați de 
industria noastră, preparate de uz 
veterinar, dintre care unele se vor 
adăuga la cele folosite pînă acum în 
gospodăriile colective. Casa agro
nomului mai dispune de o sală de 
proiecții și peste 600 diafilme.

Ținînd seama de problemele care 
preocupă diferitele serii de cursanți, 
durata școlarizării este diferită. 
Unele serii învață la Casa agrono
mului, 6—7 zile ; colectiviști trimiși 
de gospodăriile lor să învețe prac
tic o meserie, cum sînt brigadierii 
legumicoli, au fost repartizați la 
G.A.S. Vădeni, pe o perioadă de 8 
luni. Ei au putut astfel să cunoască 
un întreg ciclu de producție în ce 
privește cultura intensivă a legume
lor. Numeroși colectiviști din raioa
nele Panciu, Focșani, Bujoru, Te
cuci și din alte raioane au fost tri
miși să învețe meseria de altoitor 
la stațiunea experimentală Odobești.

Activitatea de pregătire a cadre
lor, desfășurată de Casa agronomu
lui din Brăila, este strîns legată de 
cerințele producției. în această di
recție ea primește un sprijin con
cret din partea consiliilor agricole în 
ce privește alcătuirea tematicii, sta
bilirea numărului de cursanți, 
trimiterea lor la cursuri etc. La în
tocmirea planului de muncă al ca
sei participă specialiști de la consi
liul agricol regional și din gospodă
rii. Printre cei 40 de lectori per- 
manenți, aleși cu sprijinul consiliu
lui agricol regional, se numără ingi
nerii Mihai Vasiliu și Maria Benéa, 
de la stațiunea experimentală agri
colă Lacu-Sărat, ing. Mircea Sa- 
moilă, vicepreședinte al consiliului 
agricol regional, inginerul agronom 
Nelersa Iordache, de la G.A.C. Mir
cea Vodă.

Cele învățate la cursurile organi
zate la Casa agronomului din Brăila 
îi ajută pe specialiști și cadrele de 
conducere din gospodăriile agricole 
să muncească mai bine, să «contri
buie la obținerea unor producții 
mari,

C. BORDEIANU

Desfășurarea 
învătămîniului 

agrozootehnic
O școală a recoltelor bogate

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). în’ 
regiunea Galați peste 62.000 de co
lectiviști, lucrători din gospodăriile 
de stat și S.M.T. participă la cursu
rile învățămîntului agrozootehnic de 
masă. Aici predau aproape 900 de 
specialiști. La G.A.C. Ibrianu, raio
nul Făurei, învățămîntul agrozooteh
nic de masă ține pasul cu dezvolta
rea gospodăriei colective. Numărul 
colectiviștilor care învață la cercu
rile legumicole a sporit în acest an 
datorită faptului că în 1964 supra
fața cultivată cu legume va crește 
de la 85 la 120 ha. La G.A.C. din 
Independența, raionul Galați, func
ționează 6 cercuri, care cuprind 280 
de colectiviști. La toate cercurile au 
fost predate cîte 4 lecții. Rezultate 
bune în desfășurarea învățămîntu
lui agrozootehnic s-au obținut și în 
gospodăriile colective din Mărti- 
nești, Golești, Cîmpeanca și altele 
din raionul Focșani.

De ce numai din manual ?
ORADEA (coresp. „Scînteii“). A- 

nul acesta, la gospodăria colectivă 
„înainte“ din comuna Diosig, raio
nul Oradea, funcționează 5 cercuri 
de învățămînt agrozootehnic, con
duse de cei doi ingineri ai gospodă
riei. Inginerul zootehnist Emil Ne- 
gruțiu, lector la cercul de creștere 
a animalelor, și inginerul agronom 
Zoltan Végh, care predă la cercul 
de cultură a plantelor de cîmp. în
tocmesc pentru fiecare lecție pla- 
nuri-conspect. Ideile principale sînt 
exemplificate cu rezultatele obți
nute în producție. Lecțiile se țin în 
săli bine încălzite și luminate.

Nu același lucru se poate spune 
despre lecțiile ținute la cercul de 
creștere a animalelor de la gospo
dăria colectivă „Unirea“, din aceeași 
comună. Conducerea acestei gospo
dării nu a asigurat condițiile nece
sare predării lecțiilor. Pe de altă 
parte, lectorul Gheorghe Seleș, teh
nician veterinar, în loc să adapteze 
expunerile făcute la condițiile con
crete din unitate, se mulțumește să 
citească cursanților materialele din 
manual.
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La școala educării partinice
Creșterea rîndurllor organizației 

orășenești de partid Timișoara, fap
tul că mai mult de o treime din e- 
fectivul ei este format din tovarăși 
cu o vechime de cel mult 4 ani în 
partid (peste 2 000 de tovarăși au 
fost confirmați în ultimele luni ca 
membri și candidați de partid) pun 
în fața comitetului orășenesc și a 
organizațiilor de bază sarcina de a 
se ocupa cu deosebită atenție de edu
carea lor partinică. Adunările și con
ferințele de dare de seamă ce s-au 
desfășurat în orașul Timișoara au 
dezbătut în amănunțime problema 
creșterii noilor membri și candidați 
de partid, au înfățișat experiența 
cîștigată, scoțînd totodată la iveală 
lipsurile. Am desprins din aceste 
dezbateri cîteva aspecte, pe care le 
înfățișăm mai jos.
PARTICIPARE ACTIVĂ LA MUNCA 

ORGANIZAȚIILOR DE BAZĂ

Rezultate bune în educarea co
munistă a noilor membri și candidați 
de partid se obțin, în primul rînd, 
prin atragerea lor sistematică la 
toate acțiunile întreprinse de orga
nizațiile de partid. îndeplinind sar
cinile încredințate, candidatul sau 
noul membru de partid capătă ex
periență politică, se călește ca un 
luptător comunist.

La întreprinderea ,,Industria lînii“ 
comitetul de partid, birourile orga
nizațiilor de bază mobilizează pe co
muniști în activitatea de zi cu zi, în 
funcție de necesitățile muncii de 
partid și ale activității economice ce 
se desfășoară în întreprindere, pre
cum și de pregătirea politică și ideo
logică a oamenilor. Mare parte din
tre noii membri și candidați au fost 
atrași la rezolvarea diferitelor pro
bleme de mare însemnătate pentru 
ridicarea calității produselor, spori
rea productivității muncii, realizarea 
de economii. In secțiile filatură, țe- 
sătorie. vreme de cîteva luni consu
murile specifice erau mereu depăși
te. In înlăturarea acestui neajuns o 
contribuție însemnată au adus noii 
membri și candidați de partid. Or
ganizațiile d° bază, împreună cu con
ducerile tehr, eo-administrative ale 
secțiilor, au încredințat tovarășilor 
Gh. Morăraș, Stelian Gherman, Flo- 
rea Siniteanu și altora sarcina să 
studieze căile de reducere a consu
murilor specifice.. Ei au propus mă
suri privitoare la respectarea ames
tecurilor. păstrarea și depozitarea în 
bune condiții a materiei prime, în
lăturarea unor surse de risipă etc. 
Au fost organizate demonstrații 
practice, în cadrul cărora muncitori 
cu experiență au arătat celor mai 
tineri cum lucrează pentru reduce
rea ruperilor de fire în țesătorie. 
Ingineri și tehnicieni dintre cei mai 
pregătiți au ținut expuneri despre 
folosirea pînă la capăt a pretortului, 
executarea corectă a bobinelor etc. 
La gazetele de perete și la stația de 
radio-amplificare au fost populari
zați în permanență evidențiații în
trecerii socialiste și metodele folo
site de ei. Treptat s-a asigurat nu 
numai respectarea consumurilor 
specifice stabilite, ci și reducerea 
lor continuă.

In organizațiile de bază de la „In
dustria lînii“ există o bună experi
ență și în ce privește desfășurarea 
unei munci diferențiate cu oamenii. 
Birourile țin seama de faptul că nu 
toți candidații și membrii de partid 
au același nivel de pregătire politi
că și profesională, aceleași înclinații. 
In anii trecuți, tovarășa Florica Dă- 
nilă a obținut la formele de învăță- 
mînt în care a fost încadrată rezul
tate dintre cele mai bune. Ea se in
teresează îndeaproape de literatura 
politică, citește mult. Comitetul de

partid i-a încredințat în acest an 
munca de propagandistă la un cerc 
de economie concretă. Tov. Maria 
Stănuș e o țesătoare tînără, destoi
nică, pricepută, primită de curînd în 
partid. Ea este o bună organizatoa
re, pregătită din punct de ve
dere politic și profesional, se bucură 
de prețuirea utemiștilor și a celor
lalți tineri. Tov. Stănuș a fost pro
pusă ca secretară a uneia dintre 
organizațiile U.T.M. pe schimb, din 
secția țesătorie. Ioan Deliman a fost 
sprijinit să devină ajutor de meșter, 
Gh. Muiu a primit sarcina să se o- 
cupe de apariția gazetei de perete de 
la filatură etc. Fiecărui nou mem
bru și candidat de partid i-a fost 
încredințată o sarcină potrivită.

In îndeplinirea sarcinilor un rol 
însemnat au consfătuirile cu tinerii 
comuniști. Cu ' acest prilej,
candidați și membri de partid noi 
arată cum muncesc, ce rezultate ob
țin. Secretara comitetului de partid, 
tov. Ioana Popovici, înfățișează ac
țiunile mai importante întreprinse 
de organizație. Apoi, un conferen
țiar vorbește despre diferite aspecte 
ale politicii interne și externe a par
tidului și statului nostru. în încheie-

cîțiva I Vasile Costin — șef al unei

Viața de partid

re se prezintă fie un film documen
tar de scurt metraj, fie un program 
artistic. Consfătuirile cu tinerii co
muniști sînt așteptate de fiecare 
dată cu mult interes și au un în
semnat efect educativ.

O activitate susținută în această 
direcție s-a" remarcat și la întreprin
derea de încălțăminte „Modern“, U- 
zinele textile Timișoara, întreprin
derea Ambalajul metalic și altele. 
Din dezbaterile adunărilor gene
rale de alegeri a reieșit că mai 
sînt încă organizații de bază care 
se ocupă insuficient de noii membri 
și candidați de partid. La întreprin
derea „Electromotor“ sînt comu
niști cărora le-au fost încredințate 
sarcini cu caracter general : să fie 
fruntași la locul de muncă ; să parti
cipe la adunările de partid ; să-și 
ridice nivelul politic etc. La Fabrica 
de încălțăminte „Banatul“, birourile 
organizațiilor de bază au cerut noilor 
candidați de partid să se ocupe de 
creșterea și educarea unor tovarăși 
din activul fără partid, cînd este ne
cesar ca tocmai pentru ei să se facă 
mai mult în această privință.

AJUTOR PERMANENT 
DIN PARTEA CADRELOR 

CU EXPERIENȚĂ

în multe organizații de bază s-a 
încetățenit obiceiul ca membrii de 
partid mai vechi să se ocupe de e- 
ducarea tinerilor comuniști. Iată cum 
se procedează în organizația de 
bază nr. 1 din cadrul Trustului re
gional de construcții.

O serie de membri de partid, ca 
Mihai Iureșel, instalator, Ion May, 
zidar. Grigore Țipei, inginer, și 
alții, au sarcina să-i ajute în per
manență pe unii tovarăși mai ti
neri. Ei le explică politica partidu
lui nostru, discută unele articole din 
ziare și reviste. Alteori, în zilele de 
odihnă, îi vizitează acasă, interesîn- 
du-se despre viața și munca lor.

Tinerii comuniști sînt ajutați în 
permanență să-și ridice pregătirea 
profesională, să lucreze cît mai bine. 
Pe lîngă constructori cu bogate cu
noștințe au fost repartizați să lu
creze muncitori cu mai puțină ex
periență. Tot în sprijinul lor, biroul 
organizației de bază a întreprins o 
largă acțiune de ridicare a califică

rii. La recomandarea biroului orga
nizației, cursurile au fost organizate 
pe meserii : electricieni, instalatori, 
sudori. în cadrul fiecărei meserii, 
s-a pus un accent deosebit pe pro
cedeele noi. S-au organizat recenzii 
și discuții rodnice cu tinerii asupra 
unor cărți tehnice, cum sînt cartea 
maistrului constructor, cartea zugra
vului și a vopsitorului, cartea mon- 
torului de prefabricate etc. Pe șan
tier au fost difuzate numeroase cărți 
tehnice de specialitate, care sînt 
studiate cu mult interes.

Acest ajutor dă rezultate foarte 
bune. Mulți tineri comuniști și-au 
însușit noi cunoștințe profesionale, 
au ajuns oameni de nădejde. loan 
Ilincescu a fost promovat brigadier, 

echipe
de fierar-betoniști, Nicolae Bălă- 
nescu a fost ales secretar al orga
nizației U.T.M. de pe șantier. în șe
dințele de partid, tinerii comuniști 
fac propuneri prețioase pentru bu
nul mers al muncii de partid, al 
treburilor șantierului.

în mai multe adunări de alegeri 
— la întreprinderea „Bumbacul“, la 
fabrica de mătase '— a reieșit că a- 
jutorul acordat de membrii de 
partid cu experiență tinerilor comu
niști trebuie să aibă un caracter sis
tematic și multilateral.

TEMEINICE CUNOȘTINȚE 
PQLITICO-IDEOLOGICE

încă din primele zile ale deschi
derii noului an de învățămînt, biroul 
organizației de bază de la întreprin
derea „6 Martie“ desfășoară o acti
vitate susținută în vederea asigu
rării unui înalt nivel calitativ al în- 
vățămîntului de partid. Biroul ana
lizează sistematic conținutul lecții
lor, desfășurarea seminariilor. In 
ajutorul cursanților, punctul de con
sultații care funcționează în între
prindere a fost înzestrat cu un nu
măr mare de cărți, reviste, materiale 
intuitive. Aici, în zile anume stabili
te au loc consultații colective pentru 
cursanții de la cercurile de studiere 
a Statutului P.M.R., Istoriei P.M.R. 
în alte zile sînt organizate consul
tații individuale. Periodic, colectivul 
de conducere al punctului de con
sultații informează pe cursanți asu
pra noutăților bibliografice. Pentru 
ridicarea nivelului politico-ideologic 
al candidaților și al noilor membri 
de partid, biroul organizației de bază 
organizează și ținerea unor confe
rințe și expuneri de către activiști 
de partid, specialiști.

Cu bune rezultate sînt folosite 
de către organizațiile de bază din 
întreprinderile timișorene și alte 
forme de educare partinică a tineri
lor comuniști. Deosebit de instruc
tive sînt vizitele și excursiile în re
giune și în țară, la Muzeul de isto
rie a partidului din București, la 
Muzeu] Doftana și în alte locuri. în 
numeroase întreprinderi, organiza
țiile de partid organizează, în co
laborare cu conducerile cluburilor, 
diferite manifestări cultural-artis- 
tice.

Comitetul orășenesc de partid își 
propune să sprijine organizațiile de 
bază, comitetele de partid în îmbu
nătățirea muncii de educare comu
nistă a candidaților și noilor 
membri de partid. Sistematic vor fi 
organizate schimburi de experiență 
între birourile organizațiilor de 
bază, pentru generalizarea expe
rienței înaintate în educarea tineri
lor comuniști.

ION GODA
secretar al Comitetului orășe

nesc de partid Timișoara

In orașul Constanța an fost 
deschise în cursul acestui an 
60 de unități comerciale noi ; 
printre ele se numără cele 12 
magazine de textile, confecții, 
tricotaje, încălțăminte etc. de la 
parterul blocurilor de locuințe 
de lîngă gara nouă, cele de pe 
strada Ștefan cel Mare și bd. To
mis. Fotografiile alăturate înfă
țișează două magazine noi de 
pe str. Republicii — unul de 
textile și altul de produse elec
trotehnice.

(Foto î R. COSTIN)

©INSTALAȚIILE INTERIOARE ALE LOCUINȚEI
O condiție indispensabilă pentru 

asigurarea confortului unei locuin
țe este buna întreținere a instala
țiilor interioare. în perioada de 
iarnă, cum e și firesc, se dă o deo
sebită atenție întreținerii instala
țiilor de încălzire. în primele zile 
de funcționare, din cauza impuri
tăților rămase pe conducte, se 
poate întîmpla ca un radiator sau 
un grup de radiatoare să nu se în
călzească îndeajuns. Indiferent 
însă de sistemul folosit, radiatoa
rele, convectoarcle și legăturile a- 
ferente se află sub presiune. E ne
voie, prin urmare, să se respecte 
anumite norme cînd se procedea
ză la desfacerea lor. De regulă, 
aerisirea instalațiilor de încălzire 
se face centralizat, pe scară sau 
bloc, de către lucrători speciali
zați, sub supravegherea adminis
trației.

Folosirea pe scară tot mai largă 
a aparatelor electrice de uz cas
nic și a aparatelor de radio, mag- 
netofoanelor și televizoarelor im
pune respectarea anumitor reguli 
privitoare la folosirea instalațiilor 
electrice. Circuitele instalației e- 
lectrice interioare sînt dimensio
nate la un anumit consum, pentru 
care sînt calibrate și siguranțele 
fuzibile de la tabloul aflat în apar
tament. Dacă se supraîncarcă in
stalația prin folosirea simultană a 
mai multor aparate de uz casnic, 
siguranțele se ard. Este greșit sis
temul practicat de unii locatari, 
care supradimensionează siguran
țele pentru a evita arderea .lor. 
Astfel sînt periclitate aparatele 
puse în priză, iar în locul siguran
ței de la tabloul din apartament 
se va defecta unul din tablourile 
aflate pe casa scării — care de
servește alte încăperi, producînd 
neplăceri vecinilor.

în camerele de baie și bucătă
riile noilor blocuri au fost montate 
prize cu contact de nul (prize suko) 
pentru a se evita accidentele. La 
aceste prize e nevoie să fie utili
zat și ștecherul corespunzător — 
care asigură contactul mașinii fo
losite cu pămîntul. Acest lucru 
este deosebit de important la în
trebuințarea mașinilor de spălat 
rufe. Dacă mașina are o defecțiu
ne și gospodina e cu mîinile ude

de la spălat, se poate expune la 
accidente. Cînd observăm așa-zișii 
„paraziți" în funcționarea apara
telor de radio sau a televizoarelor, 
este bine să verificăm dacă nu se 
datoresc cumva unor contacte slă
bite la aparatele electrice.

Garniturile armăturilor (robine
te, baterii) se uzează după o bu
cată de vreme ; au loc pierderi de 
apă. Este nevoie să se intervină 
imediat pentru prevenirea orică
ror neplăceri, căci picăturile 
scurse se infiltrează uneori în pe
reți. Se întîmplă, cîteodată, ca 
pentru efectuarea unor reparații 
să se întrerupă apa. Sînt locatari 
neglijenți, care lasă robinetul des
chis și, uitînd că așteptau să curgă 
apa din nou, pleacă de acasă. E 
ușor de închipuit cum va arăta a- 
partamentul la întoarcerea lor.

Sifoanele de pardoseală din băi 
fac parte din instalațiile la care 
se umblă din timp în timp. De
oarece ele sînt confecționate din 
plumb, este indicat să nu fie cu
rățate cu obiecte metalice ascuți
te, care le-ar putea perfora.

Pentru rezolvarea multiplelor 
probleme legate de întreținerea 
instalațiilor interioare aș propune 
ca întreprinderile de administrație 
locativă să pregătească din timp 
mecanici calificați. Dacă acești 
mecanici ar lua contact cu insta
latorii chiar înainte de recepția 
noilor blocuri, ei s-ar putea fami
liariza cu instalațiile pe care le 
vor avea de întreținut. Ar fi utilă 
și organizarea unor cursuri de 
perfecționare a mecanicilor de 
bloc, ținute de specialiști cu expe
riență. De mare folos S-ar do
vedi extinderea inițiativei unor 
comitete de bloc, care au organi
zat colective de specialiști dintre 
locatari pentru înlăturarea unor 
dificiențe la instalațiile interioare, 
în ce ne privește ne vom strădui 
să lucrăm în așa fel ca aceste co
lective să aibă cît mai puțin de 
lucru, iar locatarii să fie mulțu
miți de instalațiile cu care au fost 
dotate noile apartamente.

Ing. ED. LECKER 
întreprinderea 

de instalații-montaje 
și izolatori a S.P.C.

ÎP a h a r e i

MUZEUL DE ARTA DIN IAȘI
integrarea unor noi capodopere în 
patrimoniul artistic al muzeelor ro
mînești.

Sălile de artă romînească mărtu
risesc efortul cercetătorilor din mu
zeu de a organiza o expunere capa
bilă să vorbească limpede despre 
necontenita îmbogățire a artei noas
tre plastice, de-a lungul unui veac 
și jumătate de istorie artistică. De 
la operele de o sinceritate naivă, 
dar nu lipsite de oarecare siguranță 
a desenului, semnate de Balomir sau 
de Livaditi, profesor al atîtor artiști 
moldoveni de prestigiu, muzeul ie
șean urmărește istoria artei noastre 
în cîteva dintre cele mai reprezen
tative creații ale ei. Sălile rezervate

chiziții ; dar posibilitățile de depla
sare în regiune și în țară pentru de
pistarea unor noi opere de artă sînt 
încă reduse, bugetul fiind defectuos 
alcătuit la acest capitol. Rezolvarea 
acestei probleme ar duce și la îm
bogățirea colecției de opere datorate 
lui Pallady, Ressu. precum și artiș
tilor contemporani, nu totdeauna su
ficient de bine reprezentați.

Popasul în fața panourilor dedi
cate creației lui Aurel Băeșu și Sa
bin Popp, artiști a căror activitate 
s-a curmat prematur, întărește con
vingerea că cei doi pictori ar merita 
un studiu mai aprofundat, arta 
justificînd pe deplin o atenție 
mare din partea specialiștilor.

Arta contemporană de la noi.
ocupată să reflecte năzuințe caracte
ristice epocii noastre, se impune 
prin cîteva piese de prestigiu, ale

lor 
mai

pre-

Scrisori sosite la redacție sesi
zează că sortimentul de pahare 
pus în vînzare la magazinele de 
specialitate este în mare parte de 
modele învechite. Zorzoane de tot 
felul simbolizînd spice, frunze, 
struguri etc, ca și marginile aurite, 
contrastează cu simplitatea elegan
tă a liniei moderne.

Deseori, în loc de garnituri uni
tare — ca formă și decorație — 
vînzătorii oferă un tip de pahare

altul pentru vin șipentru lichior, 
un al treilea pentru apă.

E adevărat că paharele existente 
în comerț prezintă astăzi o mai 
bună transparență, un finisaj mai 
îngrijit. Nu este însă firesc ca lipsa 
de gust să mențină în continuare 
în producția acestor articole o con
cepție artistică de mult depășită, 
ca la contractări să nu se acorde 
atenția cuvenită cerinței de gar
nituri complete.

La Fabrica de mase plastice „Muntenia“ din 
București a fost realizat un nou produs : fîntîna ar
teziană pentru cameră, cu ajutorul căreia șe ume
zește aerul în încăperile încălzite cu calorifer sau 
sobe. în curînd noul produs se va găsi în ma
gazine.

(Foto : M. CIOC)

Ambalaj 
și conținut
„Perlanul" este un 

produs folositor, de 
bună calitate. Dar cu
tiile în care este am
balat sînt pe jumătate 
goale. „Conținut circa 
150 g“ — scrie pe am
balaj. Cîntarul nu 
dezminte această in
scripție. Atunci de ce 
cutia este mai mare 
decît ar fi necesar ? 
Se risipește carton, se 
încarcă prețul de cost 
și se creează totodată 
impresia — neînteme
iată — că gramajul nu 
ar fi respectat.

Aceeași ciudățenie 
se remarcă și la cre
ma de ras „Călin“ : 
tubul nu este plin, 
deși greutatea conți
nutului este cea in
dicată.

Măsoară de șapte 
ori și croiește o dată, 
spune o zicală. Se pare 
că în ce privește am
balajele cu pricina nu 
s-a prea măsurat...

GEORGETA 
NEDELCU 
funcționară

Muzeul ieșean de artă a împlinit, 
nu de mult, un secol de existentă, 
începuturile modeste. în acea vre
me în care tradiția instituțiilor noas
tre de cultură era încă firavă, greu
tățile înfruntate atunci erau, desi
gur. asemănătoare acelora despre 
care vorbea. în deceniul al IV-lea al 
secolului nostru, artistul lucid și pa
sionat Nicolae Cristea : „iarna, mu
zeele stau închise din lipsă de lem
ne ; custozii nu și-au mai primit le
furile de luni de zile, subvențiile 
pentru achiziționarea de tablouri 
au fost din nou reduse printr-o 
simplă semnătură a miniștrilor an
ticulturali“.

Vizitatorul muzeului din Iași are 
prilejul să compare con
statările îndurerate ale lui 
Nicolae Cristea cu înfățișa
rea de astăzi a sălilor largi, 
luminoase, în care capodo
pere ale artei romînești și 
universale sînt astfel orîn- 
duite îneît să li se pună
în valoare pregnanta ideilor, profun
zimea sentimentului artistic.

în sălile rezervate picturii univer
sale figurează cîteva opere de pres
tigiu. Muzeografii de la Iași au știut 
să pună în valoare acele lucrări care 
ar putea să-și găsească locul, inde
pendent de certitudinea paternității 
lor. în selecții dintre cele mai pre
tențioase : un Murillo în care lumi
na și umbra vibrează amplu, un 
tablou din școala lui Veronese, pic
tat cu fast coloristic ampla compo
ziție atribuită (poate fără probe su
ficiente) acelui maestru a cărui artă 
capătă accente atît de dramatice, Ca
ravaggio o alta pusă pe seama lui 
Tintoretto, marele artist al efectelor 
de lumină.

Problema identificărilor, atît de 
importantă în munca unui muzeu, 
va trebui rezolvată prin cercetări a- 
sidue printr-o corespondență stator
nică cu specialiștii străini. Surpri
zele îmbucurătoare nu sînt imposi
bile Organizarea unui atelier foto
grafic de specialitate va înlesni a- 
ceastă muncă ; ea poate contribui la

artiștilor din prima jumătate a se
colului al XIX-lea conțin un tezaur 
(poate cel mai bogat din toate mu
zeele noastre) deosebit de Interesant 
pentru istoricul de artă și de cultu
ră romînească.

Un portret al lui Cuza, realizat cu 
sobrietate de Gh. Năstăseanu, pictor 
al revoluției de la 1848 (a cărui via
ță, încă insuficient cunoscută, cred 
că ar trebui să atragă luarea amin
te mai stăruitoare a istoricilor de 
artă), o compoziție a lui Ludovic 
Stavschi. „Iașii în 1842“, de un real 
interes istoric, cîteva piese ale lui 
Lecca. rețin în mod deosebit atenția 
în acest sector. Poate că muzeul ar 
fi procedat mai bine dacă din crea
ția lui Stahi și a lui Panaiteanu- 
Bardasare (foști directori .ai institu
ției, cu merite incontestabile în or
ganizarea ei) ar fi ales numai cîteva 
lucrări, de ținută artistică ; s-ar fi 
cîștigat astfel un spațiu a cărui lip
să se resimte la expunerea marilor 
maeștri din secolul nostru.

Aman, cu „Bătălia de la Plonin“,

compoziție istorică de mari propor
ții, grăitoare pentru însușirile deose
bite ale artistului în acest gen, cu 
un portret de ofițer (din nefericire 
restaurat stîngaci) și, mai ales, cu un 
„Interior oriental", e reprezentat în
deajuns de elocvent, în ciuda faptu
lui că depozitele muzeului nu pose
dă decît puține piese ale acestui 
clasic al picturii noastre.

Din opera lui Grigorescu, la Iași 
se află cîteva lucrări de valoare ; 
una dintre cele mai cunoscute opere 
ale sale, „Ursăreasa din Bolduri", 
este adăpostită aici. Nu de mult, o 
reproducere artistică realizată, prin 
grija U.N.E.S.C.O. în condiții teh
nice foarte bune, a fost difuzată

într-un mare tiraj, în toate
colțurile lumii, aducînd
(împreună cu o reproducere 
după o altă operă a artei 
noastre, „Ciolamenele“ lui 
Al. Ciucurencu) o mărturie 
despre virtuțile picturii ro
mînești.

Printr-o expunere largă, aerisită, 
în care fiecare piesă se detașează, 
reliefîndu-și calitățile de desen și de 
culoare, la muzeul din Iași este 
bine pusă în valoare opera unor ar
tiști ca Luchian, Șirato, Dărăscu. 
Poate că o selecție mai grijulie ar fi 
dus la aceleași bune rezultate și în 
panourile rezervate lui Stefan Di- 
mitrescu și, mai cu seamă, Băncilă 
unde tablourile, prea înghesuite, fac 
ca impresia vizitatorului să rămînă 
întrucîtva neclară.

E regretabil că tocmai opera lui 
Tonitza — acest artist de o mare 
sensibilitate poetică, vehement ad
versar al orînduirii burgheze — 
creată într-o mare măsură în Iași 
e slab reprezentată în muzeul ora
șului. Completarea expunerii la pa
nourile rezervate artistului se cuvi
ne să formeze o preocupare a mu
zeului și a comisiei de muzee din 
Consiliul Artelor Plastice. După 
cîte am aflat, conducerea muzeului 
dispune de fonduri suficiente de a- N. GRIGORESCU „Ursăreasa din Bolduri1

unor maeștri cum sînt C. Baba și 
H. H. Catargi. Se simte însă lipsa 
unor lucrări semnate de o seamă de 
alți artiști de frunte ai contempora
neității.

Muzeul a procedat foarte bine a- 
cordînd un spațiu larg pictorilor 
moldoveni. Pictura unor artiști din 
generația 'mai vîrstnică, N. Popa. M. 
Cămăruț, Călin Alupi, V. Mihăilescu 
Craiu, C. Agafiței, E. Boușcă dă o 
imagine substanțială a artei contem
porane din Moldova. Creația unor 
pictori mai tineri, care s-au afirmat 
în ultimii ani, ca Dan Hatmanu și 
Adrian Podoleanu, completează ex
punerea din această sală.

Multe din creațiile artistice pre
zentate în muzeu sînt recent achizi
ționate sau repartizate de Consiliul 
Artelor Plastice. Datorită condițiilor 
ce i s-au creat, Muzeul de artă din 
Iași a izbutit să se impună drept una 
dintre cele mai de seamă instituții 
de acest fel din țară.

La prestigiul muzeului a contri
buit, fără îndoială, și activitatea cer
cetătorilor Conferințe organizate în 
fabrici, facultăți, gospodării agricole, 
vizite colective care au avut loc tot 
din inițiativa muzeografilor de aici, 
expoziții de artă, la sediu și în di
ferite întreprinderi și instituții, 
toate acestea se înscriu printre bu
nele inițiative ale unui colectiv har
nic. Două cifre vorbesc concludent 
despre roadele acestei activități : 9 
expoziții organizate în primele trei 
trimestre ale anului. 35 000 vizitatori 
la muzeu în cursul trimestrului al 
TII-lea (ceea .ce, practic vorbind. în
seamnă că aproape fiecare ieșean vi
zitează. măcar o dată pe an, muzeul).

Fără îndoială, 
multe lucruri de 
tele, asigurarea 
constante în săli,
servare a tezaurului artistic de aici). 
Dar, în general, muzeul de artă 
orașul care a văzut începuturile 
i.istice ale lui Tonitza și Stefan 
mitrescu, ale lui Băncilă. ale
Baba și Irimescu. demonstrează, prin 
însăși dezvoltarea sa, importanta 
care se acordă instituțiilor artistice 
in anii regimului nostru.

mai rămîn încă 
făcut, (printre al
unei temperaturi 
pentru buna con-

din 
sr- 
Di- 
lui

DAN GRIGORESCU

TEATRE : Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (Sala mică a Palatului R.P.R.) : 
Concert-lecție pentru 
10) , (Studioul 
televiziunii) : 
rele 11) ; (la

elevi — (orele 
de concerte al Radio- 

Concert simfonic — (o- 
. . . Sala mică a Palatului

P„P.R.) : Ciclul : „Muzica de-a lungul 
veacurilor“ pentru studenții Institutului 
Politehnic — (orele 20) ; (la Casa dc cul
tură a studenților „Grigore Preoteasa") : 
Al treilea concert educativ din ciclul : 
Muzica — poezia — pictura — (orețe 20. 
pentru studenții Centrului Universitar- 
București). Teatrul de Operă șl Balet al 
R.P.R. ; Spărgătorul de nuci — (orele 
11) ; Boema — (orele 19,30) ; Teatrul de 
stat de Operetă : Rosemarie — (orele
10.30) ; Intîlnire cu dragostea — (orele
19.30) ; Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia) : Orfcu în infern — 
(orele 10) ; Nevestele vesele din Windsor
— (orele 15,30) ; Vizita bătrînei doamne — 
(orele 19,30); (Sala Studio) : Matineu poe
tic „De la Eminescu, la poezia contem
porană" — (orele 10) : Mașina de scris — 
(orele 15,30) ; Ancheta — (orele 19.30) ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleo
patra — (orele 10) ; Război și pace — 
(orele 15) , Taina — (orele 19,30) ; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Peer 
Gynt — (orele 10) : Pygmalion — (orele
15.30) ; Carieră pe Broadway — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Casa cu două in
trări — (orele 10,30) ; Băieții veseli — 
(orele 16) ; Patru sub un acoperiș — 
(orele 20) ; (La Sala Palatului R.P.R.) : 
Act venețian — (orele 19,30) ,• Teatru) de 
Comedie : Șeful sectorului suflete — 
(orele 19,30) ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Gîulești : Paharul cu apă — (orele 19.30); 
Teatrul pentru tineret șl copii (Sala C. 
Miile) : Ocolul pămîntului în 80 dc zile
— (orele 11) ; Acuzarea apără — (orele 
16) : O felie de lună — (orele 20) ; 
(Sala din str Ewmia Grigorescu, fost 
cinema „V. Alecsandri”) ; Misterul ciz
mei — (orele 9,30) ; Salut voios — (orele 
16). Studioul de teatru al Institutului de 
Artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragialc“ : Cetatea de foc — (orele 
20) ; Teatrul regional București : Grădina 
cu trandafiri — (orele 20) ; Teatrul 
evreiesc dc stat : Opera de trei parale
— (orele 20) ; Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : Expoziția dc 
muzică ușoară — (orele 11) ; Revista dc 
altădată — (orele 20) ; (Sala din Calea 
Victoriei 174) : Palatul melodiilor — 
(orele 20) ; Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) : Năzbîtiile lui Țăndărică — 
(orele 11) , (la Casa de cultură a tinere
tului din raionul Grivița Roșie) : 
Elefănțelul curios — (orele 11) .■ Ansam
blul de cînt.ece și dansuri a) C.C S. : 
Visuri îndrăznețe — (orele 20) . Circul 
de stat : Aventurile lui Don Quijote în 
arenă — (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cînd 
— cinemascop : Patria (10: 
16,45, 19; 21,15), Grivița (10; 
18,15; —‘ "
13,45; 21). Cavalerul Pardaillan — cine
mascop : Republica (9; 11; 13; 14,45, 10.45; 
18,45: 21), București (9; 11; 13; 15: 17: 19, 
21), Aurora (10; 12; 14. 16; 18; 20; 22). 
Melodia (9; 11; 13; 15, 17: 19; 21). Modern 
(10; 12; 14; 16; 18: 20). Ucigașul și fata : 
Capitol (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Excel
sior (10; 12; 15; 17; 19; 21). Primiți re
portaj — cinemascop : Carpați (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30) Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Tineretului (9,30; 13; 16,30;

vine pisica 
12,15; 14,30, 

19; 21,15), Grivița (10; 12; 14; 16; 
20,30), Festival (9.45; 12; 14,15: 16,30;

Cavalerul Pardaillan

20) , Lumina (9> 12,15; 15,30; 19). Feroviar
(9,30; 13; 16,30; 20), Flamura (9,30; 13;
16,30; 20). Camelia : Victoria (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18.45; 21). A dispărut o navă : 
Cultural (orele 11), Central (10; 12,15;
14,30; 16,45; 19; 21,15). Cucerirea Everestu- 
lui — cinemascop : Union (11; 15; 17: 19;
21) , Progresul (11,30; 15,30; 18; 20,15) Pro
gram pentru copii (orele loj. Ah, acest 
tineret ; Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;

Moara diavolului : Timpuri Noi20,36). ................ __
(de la 10—21 în continuare). Contele de 
Monte - • -
serii) : Ciulești (10; 13,15; 16,45; 20). Ar
hiva secretă dc pe Elba : Bucegi (10; 12: 
14; 16; 18; 20), Lira (15,30; 18; 20,30). Trei 
zile după nemurire : înfrățirea între po
poare (11,30; 14; 16; 18,15; 20,30), Tomis 
(9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,30; 20,30).
Pe Donul liniștit (seria III-a) ; Cultural 
(15,30; 18; 20,30) Elena din Troia — cine
mascop : Dacia (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21). Dardée : Buzești (12; 16; 18,15; 20,30). 
Trei plus două — cinemascop : Cringașl 
(12; 16; 18,15: 20.30). Lupii la stînă : Uni
rea (16; 18; 20) Războiul vesel : Flacăra 
(10,30; 12; 14,30: 16.30; 18.30: 20.30). Vîrsta 
dragostei : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). Tinerii — cinemascop : Munca 
(11.30; 14; 16,15; 18,30; 20.45). Vară și fum
— cinemascop : Popular (10,30; 10; 18,15;
20,30). Acord final : Arta (10; 10.15; 20,30) 
Tamango : Moșilor (15; 17; 19; 21).’
Hamlet : Viitorul (11,30; 15,30; 18,15; 20,45). 
Misterele Parisului — cinemascop : Co- 
lentina (14,30- 16,30; 18,30; 20,30). Călătorio 
spre centrul pămîntului — cinemascop 
ambele serii) • Volga (10: 12,30; 15; 17,456 
20,30). Electra • Florcasca (10; 18,15; 20,30/. 
Tragedia optimistă — cinemascop : Lu
ceafărul (15,30; 18; 20,30). Printre oameni 
buni ; Drumul Sării (16; 18; 20). Dă-i 
inalnte fără grijă ; Ferentari (12; 15; 17; 
19; 21). La vîrsta dragostei : Cotroceni 
(15; 17: 19; 21) Harakiri — cinemascop : 
Pacea (11-, 16; 18; 20). Maria Candelaria : 
Adesgo (10,30; 15,30; 18; 20.15). Cel mai
mare spectacol : Cosmos (16; 19).

TELEVIZIUNE : - Orele 8,50 - Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul școlar.
10.30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. 18.00 — Transmisiune 
din Studioul de concerte al Radtotele- 
viziunii ; Varietăți „Nu e rolul meu“... 
19.00 — Jurnalul televiziunii 19.15 — 
Partea a II-a a emisiunii de varietăți.
20.30 — ,,Giselle" de Adolf Adam. 21,00
— Actualitatea cinematografică, în în
cheiere — Buletin de știri, sport șl bu
letin meteorologic.

Cristo cinemascop (ambele

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 decembrie a.c In ■ îrâ : Vreme 
rece cu cerul variabil mai mult noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ninsoare mai ales in jumătatea de sud 
a țării, vintul va sufla potrivit, tempo
rar pînă la tare din sectorul estic. Tem
peratura în scădere Minimele vor fi 
cuprinse între minus 6 și minus 16 
grade, mai coborîtă în Ardeal șl nordul 
Moldovei, iar maximele între minus 7 și 
plus 3 grade In București : Vreme rece 
cu cerul mal mult acoperit Ninsori in
termitente. Vîntui va sufla din est cu 
intensificări pînă la tare, temperatura 
în scădere.
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Romînia la rugbi

MECIUL VA FI TRANSMIS LA RADIO

««Mi O»»WäVä.... ....... WifêWOl
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.

un de protecție a plantelor TELEGRAME

Franța

TOULOUSE (prin telefon). — Deși 
își imaginau că vor găsi aci o vreme 
mai îngăduitoare, rugbiștii romîni, care 
vor întîlni după-amiază formația 
Franței pe stadionul Municipal din 
localitate, au putut constata că nu 
este o prea mare deosebire între un de
cembrie la poalele Pirineilor și unul la 
poalele Carpaților. Imediat după sosirea 
lor la Toulouse, o ploaie rece s-a abătut 
asupra orașului. Ceea ce i-a preocupat 
însă pe sportivi a fost terenul de joc. 
Acesta pare acum un burete îmbibat cu 
apă. La fiecare pas piciorul se sctifundă 
adînc. Deși ploaia s-a potolit, e greu de 
presupus că pînă duminică după-amia
ză el va fi optim pentru joc. Toate 
acestea nu i-au împiedicat pe rugbiștii

Peste 1 500 de tineri se pregătesc in cadrul Grupului 
școlar C.F.R.-București pentru a deveni mecanici de lo
comotivă, impiegați de mișcare, electromecanici, conduc
tori de tren, șefi de gară, montatori pentru telecomunica
ții. Cursurile teoretice sînt predate de profesori cu expe
riență. Practioa o facem în atelierele școlii, în stațiile C.F.R., 
pe șantiere de construcții căi ferate și telecomunicații.

La dispoziția noastră se află o bibliotecă cu 24 000 de 
volume, un laborator, un cabinet tehnic dotat cu standuri 
de frînă, machete de semnalizare etc., un atelier de instruc
taj, unde sînt mașini, piese de locomotivă și vagoane. Multe 
lecții sânt însoțite de proiecții cinematografice. Noi ne 
străduim să ne însușim temeinic cunoștințele predate. (De 
la loan Teodorescu elev mecanic de locomotivă, Grupul 
școlar C.F.R. București).

In fotografii : Elevi la un curs de mecanică (sus). Bi
blioteca Grupului școlar C.F.R. pung la dispoziția elevilor 
un bogat material documentar necesar pregătirii lor (jos).

(Foto : M. CIOC)

în zilele de 13 
și 14 decembrie a 
avut loc ședința 
secției de horti-vi- 
ticultură a Con
siliului Superior 
al Agriculturii. 
Participanții — 
membrii secției și 
institutele de cercetări, de la 
siliile agricole regionale și raionale 
și din unitățile agricole socialiste — 
au analizat modul de organizare și 
de efectuare în acest an a acțiu
nilor de prevenire și combatere a 
bolilor și dăunătorilor culturilor 
agricole. Ca urmare a dezvoltării 
continue a industriei constructoa
re de mașini și a industriei chi
mice, s-a subliniat la ședință, uni
tățile agricole socialiste au folosit 
în anul 1963 cantități sporite de in- 
secto-fungicide și cu 30 la sută mai

Ședința secției 
de horti-viticultură 

a Consiliului Superior 
al Agriculturii

specialiști din 
con-

multe mașini și u- 
tilaje de protecție 
a plantelor decît 
în anul 1962. Creș
terea bazei tehni- 
co-materiale și re
organizarea rețe
lei de prognoză și 

permis executarea în 
bune a acțiunilor de

avertizare au 
condiții mai 
protecție a plantelor în scopul evi
tării pierderilor de recoltă. La șe
dință a fost elaborat un plan de 
măsuri pentru buna desfășurare în 
anul 1964 a activității de protecție a 
plantelor, verigă importantă a com
plexului de lucrări agrotehnice me
nit să asigure recolte 
bună calitate la toate 
gricole.

mari și de 
culturile a-

(Agerpres)

A apărut revista „Cercetări filozofice“ Dr-5~1963
Numărul 5, pe anul 1963, al revis

tei „Cercetări filozofice“ cuprinde 
următoarele articole : „Activitatea 
obștească și influența ei asupra con
științei sociale a muncitorilor“ de 
HONORINA CAZACU, „Modificări 
ale conștiinței țărănimii colectiviste 
oglindite în activitatea brigăzilor 
științifice" de MIHU ACHIM (Cluj), 
„Implicațiile unei dezbateri estetice" 
de SILVIAN IOSIFESCU, „Cu pri
vire. la legea cauzalității în fizică" 
de ASARI POLIKAROV (R. P. Bul
garia), „Trăsături generale ale rațio
namentului deductiv" de SORIN 
VIERU, „Despre caracterul de clasă 
reacționar al principalelor curente 
pedagogice oficiale din Romînia în
tre cele două războaie mondiale (pe
rioada 1929—1940)“ de I. SULEA- 
FIRU.

Revista publică comunicările : „As
pecte filozofice în genetica molecu
lară" de ILEANA MÄRCULESCU și 
„Unele aspecte teoretice ale proble-

mei bazei materiale a eredității“ de 
PETRE RAICU.

Rubrica „Discuții“ conține urmă
toarele articole : „Considerații asu
pra psihologiei sociale" de NINA 
MÄRGINEANU, „Pe marginea pro
iectului de programă pentru disci
plina bazele esteticii marxist-leni- 
niste" de ION ILIESCU și IGNAT 
BOCIOjRT (Timișoara), „Obsesia de
ducției în explicarea inducției" de 
HENRI WALD, „Ideologia mișcării 
socialiste premarxiste din Romînia 
(1875-1883/1884)“ de OVIDIU BA
DINA.

Acest număr al revistei mai cu
prinde lecția „Societatea și indivi
dul" de N. KALLOS și A. ROTH 
(Cluj), consultația „Situația revolu
ționară" de EM. DROB, precum și 
articole de critică și bibliografie, 
note de lectură, spicuiri din suma
rele revistelor străine.

noștri să facă mai multe antrenamente, 
în tribune aflîndu-se de fiecare dată 
numeroși cunoscători. Se știe că aceas
tă regiune din sud-vestul Franței este 
patria rugbiului francez.

Sîmbătă după-amiază, rugbiștii ro
mîni au fost primiți la primăria orașului 
Toulouse de către oficialități.

Meciul este așteptat cu’ foarte mult 
interes în întreaga Franță. Pentru iu
bitorii de rugbi din țara noastră o 
veste îmbucurătoare : radiodifuziunea 
romînă va transmite în întregime des
fășurarea jocului, cu începere de la ora 
16 (ora Bucureștiului). Transmisia se va 
face, pe programul I.

T. VORNICU

StlCCÎiOililldC ÎL JL ROIRhlC 

tic hau« cîștigâîoarc la V icnii
Sîmbătă seara s-a disputat la 

Viena dubla întîlnire internațională 
de handbal dintre selecționatele 
Austriei și R. P. Romîne. în ambele 
meciuri victoria a revenit formații
lor romîne : la masculin cu scorul 
de 23—11 (12—4), iar la feminin cu 
11—5 (7—4). Un public numeros a 
asistat la aceste meciuri, aplaudînd 
jocul frumos prestat de sportivii 
romîni.

Campionatul de șah
Campionatul republican masculin de 

șah a continuat ieri cu disputarea partide
lor din runda a 13-a. Toate cele 10 par
tide s-au încheiat în timpul reglementar 
de joc. Liderul clasamentului, Teodor Ghi- 
țescu, l-a învins pe Günsberger, obținînd 
astfel cea de-a 7-a victorie de la începu
tul turneului. Radovici a cîștigat cu negre
le la Șuteu, Soos a pierdut la Reicher, iar 
Ciocîltea a remizat cu Mititel». Alte re
zultate : Szabo—G. ■ Alexandrescu 0—1 ; 
Nacht—Neamțu remiză ; Vaisman—Partoș 
0—1 ; Troianescu—Nacu 1—0 ; Șutiman— 
Pavlov remiză.

la PAZ: Miting de solidaritate 
minerilorcu greva

LA PAZ 14 (Agerpres).— în re
giunea minieră Catavi, unde peste 
7 000 de mineri de la minele de co
sitor „El Siglo XX“ și „Catavi" se 
află în grevă în semn de protest 
împotriva arestării unor lideri sin
dicali, situația continuă să rămînă 
încordată. Potrivit relatărilor a- 
gențiilor occidentale de presă, re
giunea este înconjurată de 3 000 de 
soldați. Autoritățile au trimis ca 
întăriri încă 300 de polițiști din La 
Paz.

Vicepreședintele Bolivie!, Juan

Lechin, liderul aripii de stînga a 
partidului de guvernămînt Mișcarea 
națională revoluționară și cunoscut 
fruntaș sindical, a declarat că solu
ționarea crizei je află —î:—
președintelui 
de eliberarea 
restați.

în semn de 
minerilor bolivieni, în capitala țării, 
La Paz, a avut loc o demonstrație, 
la care au participat peste 5 000 de 
persoane.

i în mîinile 
Estensoro și depinde 
liderilor sindicali a-

solidaritate cu lupta

„Ziua petrolului'1
argentinian

Zsê ©âăsva ï?âasdu8?a
Selecționata de handbal (tineret) a ora

șului București a susținut o nouă întîlnire 
la Baku, de data aceasta cu reprezentativa 
Azerbaidjanului. Tinerii sportivi romîni 
învins cu scorul de 9—7.

★
Cu prilejul campionatelor unionale 

haltere pe echipe, care se desfășoară 
Kaunas, Vladimir Belaiev (cat. semimijlocie) 
a stabilit un nou record mondial la 
stilul „smuls” cu un rezultat de 140,500 kg. 
Vechiul 
tot lui

I
de 
la

După
prezentativa de fotbal a U.R.S.S. a jucat la 
Rotterdam cu campioana Olandei, Feye- 
noord. întîlnirea s-a terminat la egalitate : 
2—2 (1—1).

record era de 138 kg și aparținea 
Belaiev.

★
meciurile susținute în Belgia, re

au

/

Macheta mo
numentului în
chinat cucerito

i

urmează a se ține la Pre
start vor fi prezente și 
din Italia, Cehoslovacia, 
La 12 ianuarie, schioarele

în curînd un 
închinat cu- 

Cosmosului. 
acestei sculp-

arhitecții M. O.
A. N. Kolcin și

Pîrtiile de schi de la Lizum pe care se vor desfășura probele alpine feminine

< : y ?
w# HIltw? «•?’ wir W!

1
Innsbrucku.l, capitala Tirolului, 

se pregătește să-i primească pe par
ticipanții la cea de-a IX-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de Iarnă. Pe 
platforma instalată la baza marii 
trambuline de la Bergisel, 1 800 de 
reprezentanți ai sporturilor de iar
nă vor participa în curînd la festi
vitatea de deschidere, cînd, în ma
rele oraș de la poalele Alpilor 
austrieci se va aprinde flacăra olim
pică.

La „Olimpiada albă“ și-au dat în- 
t tîlnire sportivi din 34 de țări ale 

lumii, care se vor întrece pentru 
cucerirea titlurilor de campioni o- 
limpici la schi, biatlon, bob, sanie, 
patinaj viteză, patinaj artistic și 
hochei pe gheață.

Tov. P Focșăheanu, secretar ge
neral al Federației romîne de schi 
și bob, care a vizitat recent Inns- 
bruckul, ne-a relatat cîteva aspecte 
și date tehnice despre locul de des
fășurare a apropiatelor întreceri.

Orașul Innsbruck, cu o populație 
de peste 100 000 locuitori, este situat 
la numai 600 m altitudine. Datorită 
poziției sale geografice, munților 
care-1 înconjoară, are o climă favo
rabilă practicării sporturilor de iar
nă. Majoritatea probelor nu se des
fășoară însă în orașul propriu-zis, 
ci în diferite mici stațiuni situate în 
jur, la distante de circa 15—20 km. 
Participanții vor fi găzduiți în „O- 
lympische Dorf“ (Satul olimpic), si
tuat la marginea orașului. „Satul“ 
are 8 blocuri a cîte 10—11 etaje. Cele 
mai impunătoare construcții din 
oraș sînt „Eisstadion“ (Stadionul de 
gheață) și trambulina mare de pe 
Bergisel.

Stadionul de gheață este compus 
din două părți : patinoarul artificial 
acoperit, ale cărui tribune permit

urmărirea meciurilor de hochei și 
patinaj artistic de către aproape 
10 000 de spectatori, și pista de pa
tinaj viteză, cu instalații de gheață 
artificială

Trambulina mare, de pe care se 
pot executa sărituri cu schiurile de 
peste 100 m este situată la margi
nea orașului. Tribunele ei au o ca
pacitate de 60 000 locuri.

Avînd în vedere marele număr 
de spectatori și turiști străini care 
vor participa la aceste întreceri, 
s-au construit noi șosele între Inns
bruck și locurile de concurs.

între 29 ianuarie și 9 februarie 
1964, la Innsbruck se vor întîlni ti
neri sportivi din toate colțurile lu
mii.

La „Olimpiada albă" vor fi prezenți 
și sportivi romîni. Ei vor participa 
la schi (probe alpine pentru bărbați 
și probe nordice pentru femei), bob 
(2 și 4 persoane), biatlon și hochei 
pe gheață. Zăpada căzută în ultima 
vreme creează posibilitatea ca schio
rii și boberii să-și continue pregă
tirile pe pîrtiile din Predeal, Sinaia 
și Poiana Brașovului. Luna viitoare, 
echipa feminină de ștafetă 3x5 km 
va participa la un concurs interna
țional ce 
deal. La 
schioare 
Bulgaria 
noastre vor concura în R. D. Germa
nă alături de sportivele țării gazdă. 
Boberii au și ei programat un con
curs de verificare : între 10—19 ia
nuarie, la Cortina D’Ampezzo (Ita
lia), în ce-i privește pe hocheiști, a- 
ceștia iau astăzi startul în competi
ția internațională „Cupa Dunării“ și 
apoi, peste puțină vreme, în „Cupa 
Bucureștiului".

Azi în Capitală
FOTBAL. — Tehnometal Bucu- 

reștl-Victoria Giurgiu (meci în ca
drul „Cupei R.P.R.“) — stadionul
Giulești. ora 11.

ȘAH. — Runda a XlV-a a cam
pionatului masculin (de la ora 16,30, 
în sala din str. Mihai Vodă 2).

BASCHET. — Meciuri de- campio
nat, precum și întîlnirea internațio
nală dintre selecționatele școlare ale 
R. P. Romîne și R. P. Ungare. Pro
gramul începe la ora 8, în sala Flo- 
reasca.

HOCHEI. — Meciuri internaționa
le, pe patinoarul „23 August“: ora 17 
București tineret-Le Locle (Elveția); 
ora 19 București seniori-Sofia.

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 
din Italia ppof. Nicolae Giosan, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, directorul 
Institutului central de cercetări a- 
gricole, și prof. David Davidescu, 
șeful secției învățămînt și propa
gandă a Consiliului Superior al 
Agriculturii, care au participat la 
cel de-al II-lea Congres mondial al 
cercetărilor agricole care a avut 
loc la Roma.

★
Sîmbătă s-a întors în Capitală 

delegația Uniunii Asociațiilor Stu
denților din R. P. Romînă, condusă 
de Ignat Alexandru, secretar al Co
mitetului executiv al Uniunii Aso
ciațiilor Studenților, care, la invita
ția Comitetului Central al Uniunii 
studenților din Iugoslavia, a vizitat 
timp de 13 zile centrele universitare 
Tuzla, Saraievo, Zagreb, Belgrad.

★

Cu prilejul proclamării indepen
denței Kenyei, sîmbătă a avut loc 
la Institutul de Științe Economice 
„V. I. Lenin“ o adunare a studenți
lor străini și romîni din Capitală.

Rahuma Okoth Alambo din Ke
nya, student la Facultatea de co
merț din cadrul institutului, a vor
bit despre semnificația marii săr
bători a poporului kenyan.

Din partea studenților din centrul 
universitar București a vorbit Du
mitru Ciucur, președintele Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Studenților 
din I.S.E. (Agerpres)

BUENOS AIRES 14 (Agerpres).
— în Argentina s-a sărbătorit vi
neri „Ziua petrolului“. Această zi se 
sărbătorește în Argentina de 56 de 
ani, din momentul descoperirii pri
melor zăcăminte de țiței.

Cu acest prilej, pe întregul teri
toriu al țării au avut loc mitinguri 
și demonstrații organizate de Sindi
catul unificat al petroliștilor din Ar
gentina, Mișcarea pentru apărarea 
petrolului argentinian și de alte or
ganizații. Participanții la aceste mi
tinguri și demonstrații au salutat a- 
nularea contractelor cu companiile 
străine. Facundo Suarez, președin
tele întreprinderii petroliere de stat 
„Yacimientos Petroliferos Fiscales“
— YiP.F. —, a subliniat într-un dis
curs radiodifuzat că astăzi deasupra 
fiecărei sonde din Argentina flutură 
drapelul național.

Sindicatele unite ale muncitorilor 
din industria 
un mesaj în 
naționalizare

Interviu al ministrului 
de externe al Italiei

ROMA 14 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „II Resto 
del Carlino“, Giuseppe Saragat, mi
nistrul afacerilor externe al Italiei, 
s-a declarat optimist în legătură cu 
actuala situație internațională. 
Giuseppe Saragat a afirmat că gu
vernul italian, alături de aliații 
săi, va face tot ce-i va sta în pu
tință 
rarea 
bune 
Vest.

pentru a contribui la instau- 
treptată a unor raporturi mai 
și mai stabile între Est și

Corespondentă din Moscova

Un Émrs moiaumențaB
CUCeotOrsIor
în fața pavilionului 

central al expoziției per
manente a realizărilor e- 
conomice din Moscova se 
va realiza 
monument 
ceritorilor

Autorii 
turi, 
Barșci,
sculptorul A. P. Faidiș, 
și-au conceput opera sub 
forma unui obelisc de 
metal înfățișînd o navă 
cosmică. Monumentul va 
fi așezat pe un posta
ment de granit în inte
riorul căruia se va ame
naja Muzeul istoriei cu
ceririi Cosmosului. în fa
ța monumentului se va 
afla un bust de granit

rilor Cosmosului.

înfățișînd pe marele sa
vant K. E. Tiolkovski. O 
alee va conduce spre in
trarea în muzeu.

Obeliscul de metal, care 
va avea înălțimea unei 
clădiri cu 30 de etaje, va 
cîntări 230 de tone, iar 
pentru basoreliefurile care 
vor împodobi postamen
tul se vor turna nu mai 
puțin de 270 metri patrați 
de bronz. La această ope
ră sculpturală își dau 
concursul întreprinderi de 
pe întreg cuprinsul Uniu
nii Sovietice, Carcasa 
beliscului se lucrează 
Urali, iar „căptușeala“ 
de titan e pregătită
metalurgiștii moscoviți ; 
ucrainienii dăltuiesc gra
nitul pentru fundament, 
iar leningrădenii toarnă 
basoreliefurile în bronz. 
La uzinele „Monument- 
sculptura“ din Leningrad, 
turnarea basoreliefurilor 
a fost încredințată 
colectiv de maiștri 
tori în frunte 
Șkredov și F. 
neaev, care au 
și la turnarea 
monument
închinat Ostașului 

vietic eliberator.

o- 
în 

lui 
de

unui 
turnă- 
A. N.

Mi- 
parte

cu
M.

luat
vestitului 

din Berlin 
so

A. MUNTEANU

Mongolia se editeazăîn prezent în 
aproximativ 50 de ziare și reviste cu un 
tiraj de 600 000 de exemplare. Anul a- 
cesta s-au tipărit peste 2,6 milioane 
căiți, cu 30 la sută mai mult decît în 
anul 1951. O deosebită atenție se acor
dă traducerii și editării în limba mon
golă a operelor clasicilor nrarxismJe- 
ninismultii.

Mr
Noua producție „Jocul“ a pictorului

petrolului au publicat 
favoarea politicii de 
a resurselor de petrol.

16 agregate in funcție la Bratsk
BRATSK 14 (Agerpres). — Pu

terea hidrocentralei de la Bratsk a 
ajuns la 3,6 milioane kW, o dată cu 
intrarea în funcție a încă două 
turbine. Cu aceasta, numărul agre
gatelor a ajuns la 16.

Cercetările făcute în timpul lucră
rilor au arătat că în regiunea 
apele Angarei sînt suficiente 
o hidrocentrală cu o putere 
milioane kW. De aceea s-a 
zut ca în anul 1964 să fie montate 
încă patru turbine, fiecare cu o 
putere de 225 000 kW.

Hidrocentrala de pe Angara a 
furnizat de pe acum economiei na
ționale a Uniunii Sovietice peste 10 
miliarde kWh de energie electrică.

Bratsk 
pentru 
de 4,5 
prevă-

KUALA LUMPUR 14 (Agerpres). 
— Parlamentul malayez a adoptat 
două legi privind suplimentarea bu
getului la capitolele cheltuieli mili
tare și de administrație. Potrivit ce
lor două legi, cheltuielile militare 
vor spori cu aproape 240 milioane 
dolari malayezi. După cum a decla
rat primul ministru adjunct al Ma- 
layei, Abdul Razak, această sumă va 
fi cheltuită în scopul procurării de 
avioane militare, vase de război și 
alt echipament militar.

Adoptarea celor două legi a fost 
criticată de deputății partidelor de 
opoziție. Channan Singh, deputat din 
partea Frontului Popular Socialist, 
a condamnat politica guvernului de 
sporire a cheltuielilor militare și a 
cerut anularea așa-zisului „acord de 
apărare“ semnat între Malaya și An
glia în 1957, și extins apoi la întrea-

ga Federație Malayeză. împotriva 
sporirii cheltuielilor militare s-a 
pronunțat și Burhanuddin El-Helmy, 
președintele Partidului Islamic Pan- 
malayez.

Revizuirea programului american 

de explorare a Lunii

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Administrația națională pentru ae
ronautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat vineri 
anularea a cinci din cele nouă lan
sări de rachete de tipul „Rangers“ 
în direcția Lunii. Un purtător de 
cuvînt al N.A.S.A. a subliniat că 
această hotărîre a fost luată ca ur
mare a unei revizuiri a programu
lui american de explorare a Lunii.

cuvinte
recital ci a conceput spectacole. El 
nu consideră pantomima o artă pen
tru rafinați. Ea se adresează sensibi
lității celor mulți, operează asupra ei 
cu mijloace subtile dar sesizabile, o 
modelează. „Studii" — au fost scene 
disparate, în care am recunoscut in
fluența lui Marceau. „Nouă pălării 
pentru Praga" constituie un specta
col cu evidentă concepție personală,

CORESPONDENȚA 
DIN PRAGA

ci sală mică, într-o piață mi
niaturală, nu departe de marea bi
bliotecă a Universității Caroline. 
Cînd pătrunzi dincolo de ușa fami
liară, întîlnești — intr-un hol cu 
mobilă puțină, de stil — o expoziție 
de fotografii artistice și un mic bar 
de la care te întîmpină aromele tari 
ale cafelei. S-ar zice că ai nimerit 
într-una din cafenelele intime pra- 
gheze. Dar in cele 
cîteva zeci de fo
tografii expuse pe 
pereți recunoști mo
mente din specta
colele teatrului „Na
zăbradli" iar atmosfera intimă 
a holului se integrează organic în 
însăși concepția din care se reven
dică scena cea mai mică din Praga.

Deși n-are decît cinci ani de exis
tență, micul teatru de pantomimă 
și-a depășit de mult sediul său mo
dest din vecinătatea Vltavei, el s-a 
afirmat într-o bună parte a Euro
pei, în Răsărit ca și-n Apus.

E cunoscută arta lui Chaplin, 
Jean Louis Barrault și a lui Marcel 
Marceau. La Viena, Molch se bu
cură de o incontestată autoritate. 
Mimul Fialka a pornit, așadar, cu 
un handicap greu de înfruntat. Și 
totuși a biruit curînd, impunîn- 
du-se în galeria afli de puțin nume
roasă a dificilului teatru fără cu
vinte. Secretul ? Spre deosebire de 
maeștrii citați, Ladislav Fialka și-a 
creat un colectiv, nu s-a mărginit la

concepție personală, 
nu numai pentru 
că aduce pe scenă 
poezia „orașului de 
aur", ci mai cu
seamă pentru ca
pacitatea de a în

fățișa realitatea zilelor noastre.
„Drumul" — titlu simbolic — sin
tetizează eforturile, dibuirile începu
tului și reușitele de astăzi ale teatru
lui. El reflectă calea parcursă de la 
o artă a individualității la arta unui 
colectiv perfect sudat.

„Na zăbradli" se traduce prin : 
„La barieră". Aș spune că echipa 
micului teatru a coborît o barieră 
în calea facilității. Dialogul dintre 
scenă și sală, un dialog fără cuvinte, 
se realizează prin gesturi, prin poe
zia trupului în mișcare. In arta a- 
ceasta Fialka a știut să introducă 
suflul unei poezii care emoționează 
Este sursa succesului înregistrat de 
micul ansamblu din vecinătatea bi
bliotecii Caroline în scurtul răstimp 
de o jumătate de deceniu.

HORIA LIMAN

Visul lui Michelangelo
va îi înfăptuit

Municipalitatea orașului italian Car
rara („capitala“ vestitei marmure albe, 
cea mai frumoasă din lume) a hotărît 
ca pe versantul muntelui Borla, unde 
se află cariera și pe drumul de coas
tă dintre Marina di Carrara și Via- 
reggio (pe o distanță de 40 km) să 
creeze un muzeu unic, alcătuit din 
statui gigantice dăltuite în marmură. 
Pe muntele de marmură albă, la 1 400 
m altitudine, se pregătește o porțiune 
unde cei mai mari sculntori din zilele 
noastre își vor alege lespezile din oare 
vor dura statui de 20—25 metri.

Acest muzeu uriaș va fi creat în 
numele a două idei — pacea și mun
ca. Conducătorii orașului au și făcut 
apel la sculptori cu renume mondial. 
Mulți și-au dat adeziunea.

Sculptorul italian Nardo Dunchi a 
reluat ideea unor sculpturi uriașe pe 
muntele Carrara de la Michelangelo 
care a poposit în aceste locuri în 1553.

Noutăți cinematografice

Al IV-lea Festival internațional de televiziune
Intre 19 ianuarie și 1 februarie 

1964 se va desfășura la Monte Carlo 
al IV-lea Festival internațional de 
televiziune. Premiile „Nimfele de 
aur“ vor fi decernate : programului 
care a contribuit cel mai mult la în
țelegerea între popoare ; autorului 
celui mai bun reportaj de actuali-

La Paris a fost prezentat un film de 
montai care reunește fragmente din nu
meroase filme turnate de celebrul comic 
francez Max Linder, socotit de Chaplin 
ca maestru al său. Autoarea montajului, 
Maud 
căutat 
arhive 
cului.

Linder, fiica lui Max Linder, a 
timp de mai multi ani în diferite 
filme ale acestui clasic al corni-

täte ; celui mai bun scenariu origi
nal sau celei mai bune adaptări 
pentru televiziune ; celei mai reușite 
puneri în scenă ; celui mai bun pro
gram pentru copii ; actriței și acto
rului care au realizat cea mai bună 
interpretare.

★

Cunoscutul regizor sovietic Grigori 
Alexandrov se află în Elveția unde lu
crează la un documentar de lung metraj 
care va prezenta locurile legate de șe
derea lui Lenin în această fără O altă 
echipă de cineaști lucrează în Franța la 
un film care va prezenta locurile frec
ventate de Lenin în timpul șederii la 
Paris.

și regizorului de filme animate din 
Iugoslavia Dușan Vukotici a cucerit 
trei premii : „Grand prix“ la festivalul 
de la Oberhausen (R. D. Germană), 
premiul I al juriului internațional „Școli 
pentru învățămîntul vîrstnicilor" și pri
mul loc la festivalul de la Belgrad.

★
Premiul literar francez „Interaliat“ 

pe anul 1963 a fost decernat scriitoa
rei Renée Massip pentru romanul „La

bête quaternaire“ („Animalul cvater- 
nar“), care povestește viața unei femei 
din Lyon în timpul ocupației hitleriste.

À
La Hanovra a încetat din viață, în 

vîrstă de 76 de ani, pictorul Otto Glei
chmann, întemeietorul școlii expresio
niste, germane. Persecutat de naziști, 
Gleichmann a fost unul dintre primii 
pictori germani invitați după război 
să-și expună lucrările la Paris.

fr

O întreprindere cinematografică ame
ricană a instalat între New York si Los 
Angeles un cablu prin care se pot 
transmite concomitent atit sunetul, cit și 
imaginile unui film 100 de cinemato 
grafe voi ti legate de acest cablu puțind 
astfel să proiecteze programe emise de 
la New York. Acest sistem, care urmează 
să intre în funcțiune anul viitor, va 
permite. în caz de reușită. importante 
economii de peliculă, dat fiind că pen 
Iru 100 da cinematografe nu va fi ne 
voie decît de o singură copie.
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Adenul din nou în fierbere

Pentru o lume fără războaie'-Lucrările Adunării Generale 
a O.N.U.

NEW YORK 14 (Agerpres). — A- 
'dunarea Generală a O.N.U. a apro
bat la 13 decembrie cu 65 voturi 
asktra 11 și 24 abțineri raportul 
așa-numitei Comisii O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei și 
proiectul de rezoluție american în 
această problemă recomandat de Co
mitetul nr. 1. Delegațiile țărilor so
cialiste au votat împotriva raportu
lui și a rezoluției.

Reprezentantul U.R.S.S., P. D. Mo
rozov, a subliniat că rezoluția cu
prinde o prevedere care urmărește 
vădit să permanentizeze prezența 
trupelor străine pe teritoriul Coreei 
de sud. Rezoluția, a spus el, întă
rește scindarea țării, întrucît nici nu 
poate fi vorba de o unificare paș
nică pe principii democratice dacă 
într-o parte a țării se află trupe 
străine. în afară de aceasta, a ară
tat vorbitorul, așa-numita problemă 
coreeană a fost discutată în lipsa 
reprezentanților R.P.D. Coreene și, 
după cum a arătat în repetate rîn- 
duri guvernul R.P.D. Coreene, adop-

tarea oricăror hotărîri în cadrul 
O.N.U. în lipsa reprezentanților 
R.P.D. Coreene și fără consimțămîn- 
tul lor, nu este valabilă și este dău
nătoare și primejdioasă pentru cau
za păcii în întreaga lume.

*
NEW YORK 14 (Agerpres). — Co

mitetul de tutelă a adoptat proiec
tul de rezoluție în problema situa
ției din Africa de sud-vest, prezen
tat de un mare număr de țări afro- 
asiatice.

în preambulul proiectului de re
zoluție se arată că politica pro
movată în Africa de sud-vest de 
guvernul Republicii Sud-Africane, 
mandatară a acestui teritoriu, „sub
minează^ pacea și securitatea inter
națională“. Ideea convocării Consi
liului de Securitate pentru a 
examina situația critică din Africa 
de sud-vest a fost sprijinită de 88 
membri ai Comitetului. împotriva 
proiectului de rezoluție au votat nu
mai delegații Republicii Sud-Afri
cane și Portugaliei.

Conferință la New York cu participarea unor organizații obștești

NEW YORK 14 (Agerpres). — La 
New York s-a deschis la 14 decem
brie conferința „Pentru o lume fără 
războaie“ la care participă reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, reli
gioase, ai populației de culoare, sin
dicale, de femei, de tineret și paci
fiste. Această conferință, care va 
dura trei zile, are ca scop unirea ac
țiunilor organizațiilor și grupărilor

care se pronunță pentru consolida
rea păcii și atragerea la această 
luptă a noi organizații. Participan- 
ții la conferință vor formula de ase
menea cereri concrete pentru o po
litică de pace care să fie prezenta
te candidaților în alegerile preziden
țiale și pentru congres ce vor avea 
loc în S.U.A. anul viitor.

Sesiunea Consiliului Europei occidentale

S-au

PARIS 
două zile

„Un început promițător"

luat în considerare doar unele 
măsuri provizorii...

NEW YORK 14 (Agerpres). —• 
După ce Adunarea Generală a 
O.N.U. a aprobat în unanimitate re
zoluția „Cu privire la elaborarea 
unei declarații asupra cooperării e- 
conomice internaționale“, inițiată de 
R. P. Romînă, o serie de reprezen
tanți în Comitetul pentru proble
mele economice și financiare au fă
cut următoarele declarații trimisu
lui special al Agerpres la O.N.U., 
C. Alexandroaie :

J. B. P. Maramis (Indonezia) : 
„Rezoluția inițiată de Romînia con-

i.. ■

Mesajul adresat

de guvernul R. D. G. iui U Thant

BERLIN 14 (Agerpres). — Otto 
Winzer, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R. D. Germane, a 

, adresat lui U Thant, secretarul ge
neral al O.N.U., un mesaj de protest 
al guvernului R.D.G. împotriva în
cercării de a se nega existența a 
două state germane cu drepturi ega
le. După cum se știe, S.U.A., Anglia 
și Franța au transmis recent secre
tarului general al O.N.U. o scrisoare 
comună în care contestă existența 
R. D. Germane ca stat și afirmă că 
Germania occidentală ar fi singura 
în drept să vorbească în numele po
porului german în problemele inter
naționale.

Respingînd aceste afirmații nefon
date din punct de vedere po
litic și juridic, în mesaj se spune că 
„nici un fel de declarații privind 
R. D. Germană nu pot schimba fap
tul că pe teritoriul fostului Reich 

- german există de 15 ani două state 
germane“. După cum transmite 
A.D.N., Otto Winzer a rugat pe 
U Thant să aducă la cunoștință tu
turor statelor membre ale O.N.U. 
protestul guvernului R. D. Ger
mane.

stituie un început promițător, 
poate duce la formarea unei 
baze, mai echitabile, a relațiilor e- 
conomice dintre state. Prin schim
barea structurii comerțului interna
țional, țările aflate în curs de dez
voltare vor obține posibilitatea să-și 
sporească cota parte în producția 
mondială globală. Sperăm că apro
piata Conferință a O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare va aduce o 
contribuție serioasă la accelerarea 
elaborării principiilor de cooperare 
economică între toate statele. Spe
răm că această conferință va marca 
o continuare a începutului pozitiv, 
realizat prin adoptarea rezoluției 
inițiate de Romînia“.

Chedly Ayari (Tunisia) : „Rezolu
ția romînă scoate în evidență nece
sitatea stringentă a elaborării unei 
declarații de principii și a accele
rării lucrărilor în vederea definiti
vării ei. Ne pronunțăm împotriva 
barierelor artificiale ridicate de 
unele țări. Coexistența pașnică tre
buie introdusă și în domeniul rela
țiilor economice și comerciale din
tre Est și Vest, iar țările aflate în 
curs de dezvoltare trebuie să bene
ficieze, alături de celelalte țări, de 
rodul noilor relații în cadrul cola
borării“.

Sergio Apoulo Rouanet (Brazilia) : 
„Am sprijinit și sprijinim ideea ela
borării unei declarații de principii 
asupra cooperării economice inter
naționale, deoarece multe dintre sis
temele existente nu sînt în prezent 
adecvate extinderii relațiilor comer
ciale dintre state. Ele au fost stabi
lite în secolul al XIX-lea. Or, în 
prezent se simte necesitatea punerii 
lor în conformitate cu cerințele se
colului XX. Am sprijinit rezoluția 
romînă, deoarece ea urmărește toc
mai acest scop. Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare va tre
bui să aducă o contribuție substan
țială la atingerea acestui țel“.

care 
noi

14 (Agerpres). — După 
de dezbateri, la Paris a 

luat sfîrșit, sîmbătă, sesiunea Comi
tetului ministerial al Consiliului Eu
ropei occidentale, din care fac parte 
17 țări vest-europene.

După cum relatează agenția 
France Presse, în comunicatul final 
dat publicității în aceeași zi se men
ționează că sesiunea a examinat în 
special problema realizării unei co
laborări mai strînse între țările Eu
ropei occidentale și Statele Unite.

Au fost de asemenea studiate as
pectele politice ale „integrării econo
mice“ vest-europene și s-a acordat o 
atenție deosebită viitoarelor trata
tive tarifare care vor începe în pri
măvara anului 1964, la Geneva. în 
cadrul GATT.

Ideea întăririi alianței atlantice 
prin intensificarea relațiilor econo
mice, politice și militare dintre ță
rile membre ale N.A.T.O. a fost a- 
bordată de mai mulți vorbitori, dar. 
după cum relevă agenția Reuter, nu 
au fost studiate nici un fel de mă
suri care să ducă la o astfel de coo
perare. După cum a declarat pre-

ședințele actualei sesiuni a Comite
tului, Joseph Luns (ministrul de 
externe al Olandei), participanții la 
sesiune au luat în considerare doar 
unele măsuri provizorii menite a în
tări alianța atlantică, dar în a- 
cest sens mai sînt multe de făcut.

Continuă consultările 
pentru formarea 
guvernului turc

ANKARA 14 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France Presse, 
Ragip Gumuspala, șeful partidului 
dreptății, care a fost însărcinat de 
președintele Republicii turce, Gürsel, 
cu formarea noului guvern, a făcut 
cunoscut sîmbătă președintelui că re
nunță la formarea guvernului. Gu
muspala a declarat că declină a- 
ceastă sarcină, întrucît nu a reușit 
să se pună de acord cu celelalte 
partide, care urmau să facă parte 
din noua coaliție guvernamentală.

In aceeași zi, președintele republi
cii, Cemal Gürsel, l-a însărcinat pe 
Ismet Inönü (care a demisionat 
2 decembrie 1963) să formeze 
nou guvern.

Ismet Inönü, șeful partidului 
publican al poporului, și-a dat
cordul de principiu sub rezerva a- 
probării de către Comitetul de con
ducere al partidului său, care se va 
întruni marți dimineața.

la 
un

re-
a-

Cuvîntarea președintelui S. U. Ä,
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a oferit în seara zilei de 13 de
cembrie, la Casa Albă, o recepție în 
cinstea a 112 conducători ai misiu
nilor diplomatice acreditați la Wa
shington. Luînd cuvîntul, Lyndon 
Johnson a declarat că Statele Unite 
își vor aduce întreaga lor contribu
ție pe calea spre pace, bunăvoință 
și progres.

Președintele S.U.A. a remarcat 
că, în prezent, lumea trece prin- 
tr-o schimbare de la războiul rece 
primejdios, la o lume mai stabilă și 
pașnică. Totodată, el a subliniat că 
aceasta și alte schimbări nu au loc

în mod automat, că „pentru, toate va 
fi nevoie de timp, toate pot fi răs
turnate, orice poate crea amenin
țări în calea păcii“.

Johnson a arătat că schimbările 
care au loc în prezent nu vor fi 
rodnice „dacă 
tea profundei 
dențe“. Toate 
buie să joace 
ca aceste mari schimbări istorice să 
aibă loc într-un cadru de pace. în 
acest scop, a adăugat președintele, 
„trebuie să vorbim cu sinceritate 
unii cu ceilalți... trebuie să încercăm 
să înțelegem problemele celorlalți... 
să fim atenți la punctele de pericol, 
dar în măsură egală, atenți la punc
tele de interes comun. Atît în pro
blemele mari, cît și în cele mici, 
trebuie să înaintăm împreună, 
există altă cale pentru noi toți pe 
această planetă mică".

Referindu-se la schimbările care 
au avut loc în lume, în special în 
Europa occidentală, Japonia și în 
alte regiuni, președintele S.U.A. a 
subliniat că ele se caracterizează 
prin trecerea de la „situația postbe
lică, de puternică dependență față 
de Statele 
sociere în 
poarelor“.

Aducînd
John Kennedy, Johnson a declarat 
că defunctul președinte a reprezen
tat un simbol de speranță.

nu acceptăm realita- 
noastre interdepen- 
țările, a spus el, tre- 
un rol pentru a face

Nu

Unite, la o poziție de a- 
marile probleme ale po-

un omagiu memoriei lui

preajma deschiderii noului
parlament grec

noului parlament, careSesiunea 
se deschide la 16 septembrie, este 
așteptată anul acesta cu un interes 
deosebit nu numai de cei 300 depu
tați trimiși aci prin votul de la 3 
noiembrie, dar și de întreaga opinie 
publică, dată fiind complexitatea si
tuației politice actuale despre care 
un confrate grec îmi spunea că nici 
măcar faimosul oracol de la Delhi 
n-ar fi putut face vreo profeție.

Apreciind că această situație este 
departe de a fi stabilă, numeroși 
ziariști și observatori politici se re
feră la faptul că alegerile, deși au 
răsturnat raportul de forțe în par
lament, punînd capăt îndelungatei 
guvernări a partidului de dreapta, 
E.R.E., nu au izbutit să determine și 
o clarificare în ce privește situația 
pe care s-ar putea bizui noul gu
vern. Forța partidelor în noul par
lament, ca număr de deputați, este 
următoarea : Uniunea de centru 138, 
E.R.E. 132, E.D.A. 28, Partidul denu
mit Progresist 2. în această situație 
Uniunea de centru, care a format 
guvernul, nu deține totuși o majori
tate absolută, astfel că nu se poate 
menține la guvern fără un vot de 
încredere din partea altor deputați.

E adevărat că lucrul n-ar fi atît 
de complicat dacă cele trei partide din 
fosta opoziție care a luptat contra 
partidului E.R.E. și-ar uni voturile. 
Dar între aceste partide nu există 
colaborare — ea nu s-a realizat nici 
înainte de alegeri deși ar fi asigurat 
un succes și mai mare al opoziției, 
— și nici în prezent, pentru asigura
rea unui guvern stabil. Din unele de
clarații ale premierului Papandreu, 
rezultă că Uniunea de centru refuză 
în continuare să se sprijine pe votu
rile deputaților din partea partidului 
E.D.A. sau măcar să admită un vot 
de încredere din partea acestora.

Totodată, Uniunea de centru res
pinge și sprijinul partidului E.R.E. 
luat în ansamblu. Uniunea de cen
tru are în vedere posibilitatea ca di
ferența de cel puțin 13 voturi pînă la 
asigurarea majorității absolute să fie 
completată prin adeziunile indivi
duale ale unor deputați din alte 
partide, respectiv ale unor deputați 
din E.R.E. Diferiți comentatori con
sideră că această eventualitate nu

este exclusă, deoarece unii deputați 
E.R.E. s-au arătat gata să treacă din 
opoziție in sprijinul formației gu
vernamentale.

In această atmosferă premierul 
Papandreu a declarat că, în cazul în 
care Uniunea de centru nu va avea 
în noul parlament „o majoritate su
ficientă sau convenabilă“ va cere noi 
alegeri, cît mai grabnic — în ia
nuarie sau februarie 1964.

Ideea ținerii de noi alegeri a fost 
primită însă cu rezerve de celelalte 
partide. \

Deputății E.R.E. se află în fața 
dilemei : de a sprijini un guvern 
format de un partid care i-a înfrînt 
în alegeri și i-a împins în opoziție

Corespondentă 
din Alena

— sau de a risca noi alegeri care 
i-ar putea face pe unii din ei să-și 
piardă mandatele. în această situație, 
în partid s-au manifestat poziții di
vergente : Karamanlis s-a pronunțat 
împotriva colaborării cu guvernul, 
în schimb Gramatidis și alți depu
tați s-au pronunțat pentru sprijini
rea guvernului Papandreu în parla
ment.

Atmosfera confuză din partid a 
fost accentuată de un element ne
prevăzut : autoexilarea lui Kara
manlis, fost atîția ani prim-minis- 
tru, care a abandonat pe neaștep
tate conducerea partidului și locul 
său de deputat și a plecat la Paris. 
Acest gest, pe care „Athenes News“ 
l-a calificat „o lovitură de 
ziarul „Elephteria“ — „o 
dere politică“ iar alte, ziare 
rușinoasă“, a accentuat în 
publică „pierderea de teren' 
tidului E.R.E.
E.R.E. este în derută,, că în sînul lui 
au loc frămîntări, și că tocmai de 
aceea unii din liderii Uniunii de 
centru încep să încline tot mai mult 
spre ideea unor noi alegeri pentru 
a fructifica acest moment favorabil.

în ce privește partidul E.D.A. a- 
cesta consideră — după cum a scris 
ziarul „Avghi“, oficios al acestui par-

tid — că pentru rezolvarea impasu
lui politic actual ar fi necesar 
ca guvernul să se sprijine pe majori
tatea democratică din parlament și 
să traducă în viață promisiunile sale 
pre-electorale, să înfăptuiască un 
program în interesul maselor popu
lare — ceea ce i-ar asigura votul 
de încredere al acestui partid. Dacă 
guvernul de centru nu vrea să reali
zeze acest lucru — adaugă ziarul —, 
dacă se încearcă o împăcare cu 
dreapta reacționară, atunci se ivește 
necesitatea unor noi alegeri, cu 
condiția ca ele să fie absolut libere, 
pentru aceasta guvernul avînd da
toria de a lua măsuri pentru trecerea 
prin parlament a unei legi electo
rale care să prevadă sistemul pro
porțional simplu și însănătoșirea în 
ansamblu a sistemului electoral.

Potrivit ziarelor grecești, în fața 
noului guvern se găsesc probleme 
importante privind dezvoltarea eco
nomică a Greciei, restabilirea liber
tăților democratice, probleme de po
litică externă, între care în primul 
rînd poziția Greciei în ce privește 
eforturile de slăbire a încordării in
ternaționale. în legătură cu toate a- 
ceste probleme, opinia publică grea
că așteaptă cu interes atît declarația 
program pe care o va face la des
chiderea parlamentului noul prim- 
ministru, cît și acțiuni concrete co
respunzător declarațiilor din timpul 
campaniei electorale.

AL. GHEORGHIU

teatru“, 
sinuci- 

„o fugă 
i opinia 

a par- 
Unele ziare scriu că

★

După cum a relatat ziarul „Elef- 
theria“, șeful procuraturii din Salo
nic a prezentat Colegiului penal al 
Tribunalului din acest oraș raportul 
definitiv în legătură cu asasinarea, 
la 22 mai, a deputatului Lambrakis. 
Raportul propune ca generalul Mit- 
sos și coloneii Kamutsis și Diaman- 
topulos (din jandarmerie) să fie acu
zați de complicitate cu premeditare 
la asasinare, de abuz de putere și 
nesubordonare. Procurorul a ce
rut punerea sub acuzare a lui Gotz- 
manis și a lui Emanoelidis pentru 
asasinarea cu premeditare a lui 
Lambrakis și pentru rănirea gravă 
ä deputatului Tsaruhas.

Efectele monoculturii, moștenire a 
dominației coloniale, sînt resimțite în 
țările africane și prin scăderea prețuri
lor materiilor prime la bursele din Oc
cident. In fotografie : încărcarea pentru 
export a unui transport de arabide din 
Mauritania.

CARACAS. Consiliul electoral su
prem din Venezuela a dat publicității 
rezultatele oficiale complete ale ale
gerilor prezidențiale din 1 decembrie. 
Raul Leoni, candidatul partidului 
„Acțiunea democratică", a întrunit 
957 699 voturi, adică 32,8 la sută. 
Comunicatul arată că circa 210 000 
din totalul alegătorilor înregistrați nu 
au votat sau au depus buletine care 
au fost invalidate.

LONDRA. Conferința miniștrilor de 
transporturi din zece țări vest-euro- 
pene, convocată în scopul discutării 
unor măsuri discriminatorii aplicate 
de S.U.A. în transportul maritim, a 
hotărît să adopte măsuri pentru a 
face față acțiunilor discriminatorii în
treprinse de anumite țări, pentru a 
favoriza flota lor comercială.

DJAKARTA. Președintele Sukarno 
a emis un decret prin care a ridicat 
funcția de vicepreședinte al Adunării 
populare consultative provizorii din 
Indonezia la rangul echivalent cu cel 
de vicepremier al guvernului. Unul 
din cei patru vicepreședinți ai adună
rii este D. N. Aidit, președintele 
tidului Comunist din Indonezia.

Par

DALLAS. Răspunzînd unui 
porter, procurorul districtual 
Dallas, H. Wade, a declarat că 
evident că anumite persoane care 
dispun de mulți bani doresc să-l scoa
tă pe Jack Ruby nevinovat de acuza
ția de crimă“.

PNOM PENH. Șeful statului cam
bodgian, prințul Norodom Sianuk, a 
hotărît să recheme de la Washington 
întregul personal al ambasadei Cam- 
bodgiei, inclusiv atașatul cultural care 
a fost însărcinat să reprezinte Cam- 
bodgia în urma hotărîrii sale ante
rioare de a rechema o parte din 
membrii ambasadei. Guvernul Cam- 
bodgiei a hotărît să rupă tratativele 
cu reprezentanții S.U.A. care exami
nau hotărîrea Cambodgiei de a re
nunța la ajutorul american, cerînd în 
același timp grăbirea retragerii misiu
nilor militare, economice și de infor
mații ale S.U.A. din Pnom Penh.

re-
din 

„este

Comitetul de tutelă al O.N.U. a a- 
doptat o rezoluție în problema Ade
nului, prezentată de Algeria, Indo
nezia, Irak, Kuweit, Libia, Maroc, 
R.A.U., Sudan, Siria, Iugoslavia și 
Afganistan. In rezoluție se exprimă 
îngrijorarea în legătură cu situația 
din Aden ca rezultat al declarării 
stării excepționale, al arestării unor 
lideri politici și a activiștilor sindi
cali și în urma altor măsuri repre
sive. Rezoluția propune Angliei să e- 
libereze imediat persoanele

Ce s-a întîmplat ?
Luni, agențiile de presă 

că la Londra urmează să 
tratative în problema viitoarei con
stituții a Adenului. A doua zi, pe 
aeroportul din A- ____________
den mai multe o- 
ïniî™'1 SS Comentariul zilei 
din Aden, Kenne- _______________
dy Trevaskis, care 
se pregăteau să plece la tratative 
au fost rănite în urma unui atentat. 
Guvernul Adenului a instituit ime
diat starea excepțională și a ordonat 
deschiderea unei anchete. Au fost 
operate arestări, un număr de peste 
200 de persoane au fost expulzate. 
In același timp, agențiile de presă 
au anunțat că tratativele cu privire 
la viitorul constituțional al Adenu
lui și al Federației Arabiei de Sud 
au fost amînate întrucît nu pot par
ticipa, deocamdată, înaltul comisar 
și celelalte personalități rănite cu 
ocazia atentatului.

Situat în partea de sud-vest a Pe
ninsulei arabice, Adenul are o su
prafață de 194 km p și o populație 
de 150 000 de locuitori. El este un 
important port comercial (unde 
acostează anual nave cu un tonaj de 
3 500 000 tone) și cea mai mare bază 
militară maritimă și aeriană a Marii 
Britanii în Orientul Apropiat. în ia
nuarie 1963, Adenul a fost inclus în 
așa-numita Federație a Arabiei de 
sud, — ceea ce a stîrnit puternice 
acțiuni de protest din partea popu
lației arabe. Această poziție și-a gă
sit expresie în boicotarea de către 
populație a ultimelor alegeri, în nu
meroasele greve și demonstrații (în 
prezent sînt în grevă 4 000 de mun
citori de la baza maritimă militară), 
în ciocnirile tot mai dese ale de
monstranților

arestate.

anunțau 
înceapă

cu poliția și armata.

„Situația a devenit atît de încordată 
— scria recent revista engleză „World 
Today“ — încît autoritățile au fost 
nevoite să amîne cu un an organiza
rea alegerilor generale, încâlcind 
astfel propriile lor promisiuni ofi
ciale“.

Pe de altă parte, se înmulțesc ac
țiunile reprezentanților opiniei pu
blice care cer să fie fixată de ur
gență o dată definitivă pentru a- 
cordarea independenței Adenului și 
a tuturor teritoriilor incluse în Fe
derația Arabiei de Sud. într-un me
morandum adresat luna trecută mi
nistrului englez al coloniilor, Dun
can Sandys, șase lideri politici arabi 
au cerut acordarea independenței a- 

cestor teritorii 
înainte de sfîrși- 
tul anului 1964 și 
organizarea în 
Aden a unor ale
geri în baza unui 

sistem electoral nou, democratic.
O oarecare schimbare se observă 

și în atitudinea autorităților locale 
din Aden, schimbare pe care mulți 
comentatori politici o pun în legă
tură tocmai cu creșterea presiunii 
mișcării de eliberare națională, pen
tru efectuarea unor modificări în 
statutul Adenului. Cu prilejul unei 
conferințe de presă organizate nu de 
mult, primul ministru Zain Abdu 
Baharoun a cerut organizarea unor 
tratative cu guvernul britanic în ve
derea acordării unor mai largi drep
turi de autodeterminare internă a 
Adenului. El a calificat actuala situa
ție din Aden ca „anormală“ și a sub
liniat că o cale pentru îndreptarea 
acestei stări de lucruri ar fi organi
zarea imediată a unor alegeri gene
rale pentru Consiliul legislativ. Gu
vernul din Aden a cerut, de aseme
nea, revizuirea statutului bazei mili
tare din Aden și acordarea unei in
demnizații pentru folosirea acestei 
baze.

Tratativele care urmau să înceapă 
și au fost împiedicate de atentat tre
buie puse tocmai în legătură cu ase
menea căutări, deși rămîne de văzut 
cum va fi primită adoptarea unor 
jumătăți de măsuri de către popu
lație care se pronunță pentru a se 
acorda fără întîrziere Adenului in
dependență deplină.

NICOLAE N. LUPU

Declarația
al

primului minisiru 
Finlandei

HELSINKI 14 (Agerpres). — La 14 
decembrie, primul ministru al Fin
landei, Ahti Karjalainen, a făcut o 
declarație în care a anunțat că la 
17 decembrie va înainta președinte
lui Republicii Finlanda, Urho Kek
konen, demisia cabinetului său.

Referindu-se la cauzele acestei 
demisii a guvernului finlandez, co
respondentul din Helsinki al agenției 
France Presse relevă că ea se dato- 
rește faptului că trei din cele patru 
partide, care formează actualul gu
vern, s-au declarat împotriva măsu
rilor preconizate de Karjalainen în 
vederea restabilirii echilibrului bu
getar pentru anul 1964.

Alegeri municipale in Peru
LIMA 14 

cembrie, în 
ma oară alegeri pentru consiliile 
municipale. Pînă în prezent primarii 
și membrii consiliilor municipale 
erau numiți de guvern.

Ca și la alegerile 
candidații la aceste alegeri repre
zintă două blocuri principale de 
partide : blocul „Acțiunii populare“ 
și a Partidului democrat-creștin, 
care, după alegerea ca președinte a 
lui Belaunde Terry, reprezintă coa
liția guvernamentală și blocul par
tidului A.P.R.A. — Alianța revolu- 
ționară-populară americană, condu
să de Haya de la Torre și „Uniunea 
națională“ a fostului dictator Ma
nuel Odria.

(Agerpres).— La 15 de- 
Peru au loc pentru pri-

prezidențiale,

Convorbiri politice la Bizerta
TUNIS 14 (Agerpres). — In Tuni

sia au continuat festivitățile consa
crate evacuării trupelor străine de la 
baza Bizerta. Atît la Bizerta cît și în 
alte orașe tunisiene au avut loc ma
nifestații și parăzi. La parada mili
tară care a avut loc în dimineața zi
lei de 14 decembrie la Bizerta au a- 
sistat președintele Burghiba, pre
ședintele Ben Bella, președintele 
Nasser și ceilalți oaspeți străini.

După paradă, președintele Nasser

a părăsit Tunisia plecînd la Cairo. 
Agențiile de presă anunță că vineri 
el a avut întrevederi cu președinții 
Tunisiei și Algeriei, consacrate exa
minării unor probleme de 
comun.

In declarația făcută la 
președintele Nasser, a spus
tîlnirea de la Bizerta a dovedit 
relațiile frățești se consolidează din 
ce în ce mai mult în întreaga lume 
arabă.

Vizita premierului
Ciu En-lai în R.A.U.

interes

plecare, 
că în

că

CAIRO 14 (Agerpres). — China 
Nouă transmite :

La 14 decembrie, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și persoanele care îl înso
țesc au sosit într-o vizită în Republi
ca Arabă Unită.

Pe aeroportul din Cairo, Ciu En- 
lai a fost salutat în numele preșe
dintelui Nasser de Ali Sabri, mem
bru al Consiliului Prezidențial și 
președintele Conâiliului Executiv al 
R.A.U. Ciu En-lai a rostit o scurtă 
cuvîntare de răspuns.

y . .

BONN. La 14 decembrie, a încetat 
din viață, în vîrstă de 62 ani, Erich 
Ollenhauer, președintele Partidului 
social-democrat din Germania.

— într-o declarație televizată, de
putatul Fritz Erler, membru al con
ducerii partidului social-democrat, a 
făcut cunoscut că la 14 decembrie a 
început la Bonn „micul congres“ al 
partidului, cu care prilej Villy Brandt, 
primarul Berlinului occidental, va fi 
propus candidat din partea P.S.D.G. 
pentru postul de cancelar la alegerile 
parlamentare din 1965. Hotărîrea de
finitivă va fi luată la congresul par
tidului în noiembrie 1964.

restât vineri pe aeroportul din Boston 
pe Angelo Bruno, despre care se 
spune că este șeful suprem al „sindi
catului crimei“, cunoscut în S.U.A. 
sub denumirea de „Cosa Nostra“. 
Bruno se înapoia din Italia unde, 
după cum transmite agenția France 
Presse, a plecat în luna septembrie 
pentru a scăpa do urmărirea poliției.

TOKIO. Intr-o mină de cărbuni 
din insula japoneză Kyushu a avut 
loc o puternică explozie. Potrivit pri
melor informații, în mină se aflau 174

de mineri. Zece mineri și-au pierdut 
viața. Se crede că ceilalți mineri vor 
putea fi salvați. Poliția a făcut cu
noscut că proprietarii minei, deși au 
fost avertizați că există serioase peri
cole de explozie din cauza gazelor, 
nu au luat măsuri de întrerupere a 
lucrului.

BONN. Tribunalul din Karlsruhe a 
condamnat la patru ani închisoare pe 
Hans Schumancher și Reinhold 
Bruennert, foști SS-iști, acuzați de 
uciderea a 89 de cetățeni sovietici în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial.

LONDRA. D-na Pat Arrowsmith, 
participantă la mișcarea pentru dezar
marea nucleară din Anglia, a fost a- 
restată pentru neplata unei amenzi, 
cu care a fost sancționată sub pre
textul încălcării regulilor de circulație 
în timpul cuvîntării rostite de ea la 
un miting al partizanilor dezarmării 
nucleare. Cîțiva deputați laburiști au 
protestat împotriva arestării ei. Este 
pentru a treia oară " ' - 
mitli își va petrece 
chisoare.

WASHINGTON, 
de stat al S.U.A. a 
nul american a recunoscut guvernele 
Republicii Dominicane și Hondurasu
lui, țări cu care rupsese legăturile di
plomatice după loviturile de stat din 
cursul acestui an.

cînd Pat Arrows- 
Anul Nou în în-

Departamentul 
anunțat că guver-

PARIS. La invitația ministrului 
francez al armatei, Pierre Messmer, în 
Franța a sosit un grup de generali 
și ofițeri spanioli. Ei vor participa la 
manevrele militare care vor avea loc 
în regiunea orașului Pau.

NEW YORK. Autoritățile ameri
cane au anunțat că organele Biroului 
Federal de Investigații (F.B.I.) au a-

ROMA. La 14 decembrie, cunos
cutul cîntăreț de operă Mario del 
Monaco a suferit un accident de au
tomobil în cursul căruia a fost grav 
rănit.

-X' jX > «

14 decem- 
a avut 

la Paris
brie, 
Ioc 
inaugurarea noii 
clădiri a radio
difuziunii fran
ceze (Maison 
la Radio).
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